
مقررات ملی ساختمان نوزدھم مبحث

صرفه جویی درمصرف انرژی

دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی :تھیه کننده

ساختمان

١٣٨١تاریخ انتشار 

 شامل ضوایط الزم جھت صرفه جویی درمصرف انرژی تاسیسات مکانیکی وبرقــی                این کتاب 

شدساختمان بوده که  :پیوست بشرح ذیل می باشدنه ورپنج بخ

کلیات ١-١٩

دامنه کاربرد١-١-١٩

تعاریف٢-١-١٩

مقررات کلی طراحی واجرا٢-١٩

مــدارک مــورد نیــاز جھــت اخــذ پروانــه        ١-٢-١٩

ساختمان

س یا شرکت طراح١-١-٢-١٩ گواھی صالحیت مھند

چک لیست انرژی٢-١-٢-١٩

نقشه ھای ساختمان٣-١-٢-١٩

مشخصات فیزیکی مصالح وسیستمھای ۴-١-٢-١٩

عایق حرارت مورد استفاده در ساخت اجزای پوسته

خارجی ساختمان

مشخصات فنی سیستم ھای تاسیسات        ۵-١-٢-١٩

تـامین آب      گرمائی،سرمائی، تھویه، تھویه مطبـوع،      

گرم مصرفی وروشنائی مورد استفاده در ساختمانھا
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عوامل ویژه اصلی٢-٢-١٩

گونه بندی کاربرد ساختمان١-٢-٢-١٩

-گونه بندی جغرافیائی نیاز انرژی گرمائی٢-٢-٢-١٩

سرمائی ساالنه ساختمان

گونه بندی سطح زیربنای مفید ساختمان٣-٢-٢-١٩

گونه بندی شھر محل استقرار ساختمان۴-٢-٢-١٩

گروه بندی ساختمانھا از نظر میزان صرفه ۵-٢-٢-١٩

جوئی در مصرف انرژی

عوامل ویژه فرعی٣-٢-١٩

گونه بندی از نظر شرایط بھره گیری از ١-٣-٢-١٩

ی خورشیدیژانر

گونه بندی از نظر نوع انرژی مصرفی٢-٣-٢-١٩

گونه بندی از نظر استفاده از سیستم ٣-٣-٢-١٩

ھای نوین تھویه

گونه بندی از نظر نسبت سطح پوسته ۴-٣-٢-١٩

خارجی نور گذر ساختمان به سطح زیر بنای مفید 

آن

گونه بندی ساختمان ھا با کاربرد غیر ۵-٣-٢-١٩

مسکونی

روشھای طراحی۴-٢-١٩

پوسته خارجی ساختمان٣-١٩

ش الف١-٣-١٩ ش کارکردی-رو رو

محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع برای ١-١-٣-١٩

ساختمانھای مسکونی وغیر مسکونی

محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح و ٢-١-٣-١٩

کنترل مشخصات پوسته خارجی ساختمان

ضرایب انتقال حرارت مرجع برای عناصر ٣-١-٣-١٩

ساختمانی پوسته خارجی

ش ب ٢-٣-١٩ ش تجویزی–رو رو

راه حل ھای فنی در شرایط استاندارد ١-٢-٣-١٩

عوامل ویژه فرعی طرح

راه حل ھای فنی برای شرایط غیر ٢-٢-٣-١٩

طرحاستاندارد عوامل ویژه فرعی

بھره گیری از انرژی خورشیدی١-٢-٢-٣-١٩

استفاده از انرژی برقی٢-٢-٢-٣-١٩

ش سطوح جدارھای نور گذر٣-٢-٢-٣-١٩ امکان کاھ

استفاده از سیستم ھای نوین تھویه۴-٢-٢-٣-١٩

توصیه ھا در زمینه طراحی ساختمان٣-٣-١٩

جھت گیری ساختمان١-٣-٣-١٩
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حجم کلی وفرم ساختمان٢-٣-٣-١٩

جانمائی فضاھای داخلی٣-٣-٣-١٩

جدارھای نور گذر۴-٣-٣-١٩

سایبان ھا۵-٣-٣-١٩

اینرسی حرارتی۶-٣-٣-١٩

ض ھوا٧-٣-٣-١٩ تعوی

تاسیسات مکانیکی۴-١٩

کنترل وبرنامه ریزی سیستم گرمائی١-۴-١٩

کنترل وبرنامه ریزی سیستم سرمائی٢-۴-١٩

کنــترل وبرنامــه ریــزی سیســتم تھویــه     ٣-۴-١٩

ض ھوا وتعوی

ضوابط کلی١-٣-۴-١٩

مالحظات ویژه در مورد کیفیت درز بندی ٢-٣-۴-١٩

بازشوھا

تامین آب گرم مصرفی۴-۴-١٩

سیستم ھای انفرادی١-۴-۴-١٩

سیستم ھای مشترک برای چندین فضا٢-۴-۴-١٩

روشنائی۵-١٩

–سیســتم ھــا وتجھــیزات روشــنائی        ١-۵-١٩

کلیات

سیستم ھای کنترل روشنائی الزم٢-۵-١٩

سیستم ھای کنترل فضاھا١-٢-۵-١٩

ش میزان روشنائی٢-٢-۵-١٩ سیستم ھای کاھ

فضا ھائی که روشنائی آنھا با نور طبیعی ٣-٢-۵-١٩

.تامین می شود

ش کردن روشنائی۴-٢-۵-١٩ کنترل خامو

پیوست ھای مبحث نوزدھم

ش١پیوســـت  ــن گـــروه اینرســـی حرارتـــی رو تعیـی

ساختمان یا بخشی از آن

تعیین جرم سطحی مفید جدار١-١پ 

جــرم ـسـطحی مفیــد  ١-١-١-پ

س با          جدار پوسته خارجی در تما

فضاھای خارج

ـطحی مفیــد    ٢-١-١-پ جــرم ـس

جدار مجاور خاک
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ـطحی مفیــد    ٣-١-١-پ جــرم ـس

س بـــا ســـاختمان      ـجــدار در تمـــا

مســتقل دیگــر یــا فضــای کنــترل    

نشده

ـطحی مفیــد    ۴-١-١-پ جــرم ـس

جــدارھائی کــه در داخــل فضــای  

ـــده ـســـاختمان  ـــترل ـش یــــا (کـن

.واقع شده اند)بخشی از آن

محاسبه جرم سطحی مفید ٢-١-پ

بر مبنای )یا بخشی از آن(ساختمان 

سطح مفید کف آن

ــدی اینرســـی حرارتـــی          ٣-١-پ گـــروه بـن

ساختمان یا بخشی از آن

ص خورشـــیدی و  ٢پیوســـت  ش محاســـبه شـــاخ رو

ص خورشیدی تعیین گروه بندی مربوط به شاخ

گونه بندی جغرافیائی نیاز انرژی گرمائی               ٣پیوست  

سرمائی ساالنه ساختمان–

گروه بندی کاربری ساختمانھا۴پیوست 

تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه               ۵پیوست  

جوئی در مصرف انرژی

مقادیر فیزیکی اصلی، تعاریف، عالئم۶پیوست 

مقــادیر مقاومــت ھــای حرارتــی ســطوح       ٨پیوســت 

داخلــی وخــارجی پوســته خــارجی، الیــه ھــای ھــوا     

ساختمانیوقطعات

مقاومت ھای حرارتی الیه ھوای ١-٨پ 

مجاور سطوح داخلی وخارجی پوسته 

خارجی

مقاومت ھای حرارتی الیه ھای ٢-٨پ 

ھوای محصور شده بین دو الیه جامد 

پوسته خارجی

الیه ھای )Ri(مقاومت ھای حرارتی٣-٨پ

س مصالح بنائی  عناصر ساختمانی از جن

متداول

قاب (ضرایب انتقال حرارت پنجره ١-٩-پ

)UG(بدون پرده داخلی)شیشه دار

قاب (ضرایب انتقال حرارت پنجره ٢-٩-پ

)UG(با پرده داخلی متحرک)شیشه دار

)UD(ضرایب انتقال حرارت درھا٣-٩-پ

انگلیسی-واژه نامه فارسی ١٠پیوست 

Page 4 of صرفھ جویی درمصرف انرژی-مبحث نوزدھم5

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 19\Data\fehrest.html



Page 5 of صرفھ جویی درمصرف انرژی-مبحث نوزدھم5

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 19\Data\fehrest.html



کلیات١-١٩

دامنه کاربرد١-١-١٩

ھــای کــاری حرارتــی و سیســتم ایــن فصــل از مقــررات ملــی ســاختمان ضــوابط طــرح، محاســبه و اجــرای عــایق          

تأسیســاتی گرمــایی، ســرمایی، تھویــه، تھویــه مطبــوع، تــأمین آب گــرم مصــرفی و روشــنایی الکتریکــی در                   

ش کارکردی تعیین میھا راساختمان ش الف(کند، و شامل دو رو ش ب(و تجویزی )رو .است)رو

ش الف ضریب انتقال حرارت طرح سـاختمان محاسـبه گردیـده، بــا ضــریب انتقـال حــرارت مرجـع مربوط بــه                               در رو

ی شـده، جھــت      ھمچنین، اصول کلی ضروری در مورد سیستم    .شودطراحی مورد نظر مقایسه می    ھای طراـح

.گرددبه حداقل رسانیدن مصرف بیان، می

ش ب راه    ی     دھنـده  ھــای مختـلف تشـکیل     ھای فنی مختلف برای تعیین طراحی قســمت         حلدر رو  پوسـته خارـج

.گرددساختمان ارائه می

ش فقط در موارد زیر قابل اعمال است :این رو

متر مربع١٠٠٠ھای مسکونی با مجموع زیربنای کمتر از ھای ویالیی و واحدھای واقع در آپارتمانخانه-

)۵پیوست به.ک.ر(جویی در مصرف انرژی از نظر میزان صرفه٣ھای گروه تمام ساختمان-

ش ھای تأسیساتی گرمـایی، سـرمایی، تھویــه،      ھای بعدی این مبحث، ضوابط مربوط به طراحی سیستم            در بخ

.تھویه مطبوع، تأمین آب گرم مصرفی و روشنایی الکتریکی ارائه شده است

تعاریف٢-١-١٩

.استتعاریف ارائه شده در این فصل فقط برای این مبحث انجام شده

.تعریف دقیق این واژه توسط دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ارائه خواھدشد

س دادن آن    )با جذب آن(قابلیت کلی پوسته خارجی و دیوارھای داخلی در ذخیره کردن انرژی   در صـورت   (و بـازپ

.سـرمایی در فضـاھای کنــترل شـده ســاختمان             -ھــای دمــا و بــار گرمـایی      برای به حداقل رسانیدن نوسان       )لزوم

ت   بـه .ک.ر(بندی اینرسی حرارتی کلی ساختمان با استفاده از جرم ســطحی مفیــد سـاختمان               گروه ، )١پیوـس

.گیردصورت می

Constructionاحداث

Thermalاینرسی حرارتی  inertia
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.تعریف دقیق این واژه توسط دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ارائه خواھدشد

کلیه سطوح در پوسته خارجی ساختمان که برای ایجاد دسترسی، تأمین روشنایی، دید بــه خــارج، خــروج گــاز                    

ض ھــوا ایجــاد مــی      (گردنــد حاصــل از ســوخت، تھویــه و تعــوی ھــا، نماھــای   ھــا، پنجــره مثــل انــواع درھــا، دریچــه .

ششیشه شای، نورگیرھا، ھواک ).…ھا و ھا، دودک

ش نھایی ھر قسمت از ساختمان که شـیبی کمـتر یـا مسـاوی                        ی دارد             ١٠پوش .درجـه نســبت بـه سـطح افـق

.شوندبامھای تخت بخشی از پوسته خارجی ساختمان محسوب می

ش نھایی ساختمان که شیبی بیشـتر از              ی دارد         ۶٠درجـه و کمـتر از        ١٠پوش در .درجـه نســبت بــه سـطح افـق

کــه فضــای در صــورتی.دار فضای خارج و در زیر آن فضای کنترل شده یا کنترل نشده قرار دارد           باالی سقف شیب 

.شونددار بخشی از پوسته خارجی ساختمان محسوب میشده باشد، بام شیبزیرین کنترل

شـود تا حــد       برچسبی که توسط مقامات ذیصالح بر روی تولیدات صنعتی مورد استفاده در ساختمان نصب می                        

ص گردد .کیفیت محصوالت از بعد مصرف انرژی مشخ

شـده توسـط مــدار     بخشی از یک سیستم مرکزی سرمایی یا گرمایی که در آخر مدار قــرار دارد و انــرژی منتقـل                 

).مانند رادیاتور(دھد توزیع را به فضا یا فضاھای کنترل شده انتقال می

ش                           نقاطی از ساختمان که به علت عدم تداوم و یکپارچگی عایق حرارت پوسته خارجی ســاختمان باعــث افزاـی

.گردندمیزان انتقال حرارت می

ھا، بازشوھا، سطوح نورگذر و نظـایر آنھـا کــه از              ھا، کف کلیه سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوارھا، سقف           

یک طرف با فضای خارج و یا فضای کنترل نشده، و از طرف دیگر با فضای کنترل شده داخل ساختمان در ارتبــاط                             

Renovationبازسازی 

Openingبازشو 

Flatبام تخت roof

Pitchedدار بام شیب roof

سب انرژی  Energyبرچ label

Thermalپایانه حرارتی  terminal

Thermalپل حرارتی  bridge

Buildingپوسته خارجی  envelope
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.ھستند

ت                   پوسته خارجی الزام در تمام موارد با پوسته فیزیکی ساختمان یکی نیست، زیرا پوسته فیزیکــی ممکــن اـس

پوسته خارجی ساختمان شامل عناصری که در وجه خــارجی خـود              .دربرگیرنده فضاھای کنترل نشده نیز باشد         

.باشدمجاور خاک و زمین ھستند نیز می

ھــا، بازشــوھا و نظـایر آنھـا کــه از یــک طــرف با            ھا، کــفکلیه سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوارھا، سقف            

.فضای خارج و از طرف دیگر با فضای داخل یا فضای کنترل نشده در ارتباط ھستند

ض کردن میزان مشخصی از ھوای آن با ھوای تازه در                               تأمین شرایط بھداشتی در داخل فضای کنترل شده با عو

.ھر ساعت

.تعریف دقیق این واژه توسط دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ارائه خواھدشد

.دقیق این واژه توسط دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ارائه خواھدشدتعریف 

روند دمیدن و یا مکیدن ھوا از طریق طبیعی یا مکانیکی بــه ھــر فضـایی یــا از ھــر فضـایی، بــرای تـأمین شـرایط                   

ش   کنــترل دمــا و احتمــاًال مــیزان رطوبــت ھــوا، جلوگــیری از بــروز میعــان، جلوگــیری از رشــد           (بھداشــت و آســای

.تواند مطبوع شده باشدچنین ھوایی می).…ھا و میکروارگانیسم

، ھمراه با حذف )زنیگیری یا رطوبترطوبت(نوعی از تھویه ھمراه با تنظیم عواملی ھمچون دما، رطوبت 

ش حرارتی )…ھا، بو، گرد و غبار، میکروارگانیسم(ھای مختلف آالینده برای تأمین آسای

ھا، شفاف و مات بوده و شامل پنجره          جدار نورگذر بر دو نوع    .باشد٠٫٢جداری که ضریب انتقال نور آن بزرگتر از     

.نماھا و درھای خارجی نورگذر، نورگیرھا و مشابه آنھا است

Physicalپوسته فیزیکی  envelope

ض ھوا  Airتعوی change

Changeتغییر کاربری  of Ocapancy

Developmentتوسعه 

Ventilation تھویه

Air conditioning تھویه مطبوع

Translucent layer جدار نورگذر

Surface mass جرم سطحی
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.جرم متوسط یک متر مربع از سطح پوسته داخلی یا خارجی ساختمان

جرم سطحی قسمت رو به داخل جدار تشکیل دھنده پوسته خارجی ساختمان کــه در محاســبه جــرم مفیــد و               

).١پیوست به.ک.ر(شود  میاینرسی حرارتی ساختمان درنظر گرفته

).١پیوست به.ک.ر(نسبت جرم مفید ساختمان به سطح زیربنای مفید 

ساختمان کــه در محاسـبه              ھــای رو بـه داخـل جـدارھای تشـکیل         مجموع جرم قســمت   دھنـده پوسـته خـارجی 

).١پیوست به.ک.ر(شود  میاینرسی حرارتی ساختمان درنظر گرفته

ش از     درجه نسبت بـه سـطح    ۶٠بخشی از پوسته خارجی غیر نورگذر ساختمان که عمودی است یا با زاویه بی

.استافقی قرار گرفته

ک سـاختمان در اوقات گــرم                                      ش ـی س دما و زمان، که برای برآورد مصرف انرژی و تعیین بار سـرمای واحدی بر اسا

ش برابر است با مجموع اختالف دمای متوسط روزانه نسبت به                        .رودسال به کار می     درجـه   ٢١روز درجه سرمای

.درجه سانتیگراد باالتر است٢١ای از سال که دمای متوسط روزانه از سانتیگراد مربوط به دوره

س دما و زمان، که برای برآورد مصرف انرژی و تعیین بار گرمایشی یک سـاختمان در اوقــات سـرد                      واحدی بر اسا

ش برابر است با مجموع اختالف دمای متوسط روزانه نســبت بـه                       .رودسال به کار می     درجـه   ١٨روز درجه گرمای

.تر استدرجه سانتیگراد پائین١٨ای از سال که دمای متوسط روزانه از سانتیگراد مربوط به دوره

.ساختمان مستقلی است که فقط یک واحد مسکونی دارد

.مجموع سطح زیربنای فضاھای کنترل شده در یک ساختمان

Effective surface mass of partitions )mi(جرم سطحی مفید جدار 

Effective surface mass of the building )ma(جرم سطحی مفید ساختمان 

Effective mass of the building )M(جرم مفید ساختمان 

Wall دیوار

Cooling degree day ش روز درجه سرمای

Heating degree day ش روز درجه گرمای

Individual (detached or semi-detached) dwelling ساختمان ویالیی

Building usable area Aسطح زیربنای مفید h
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.ھای احتمالی نگھدارنده آنھاو قاب)اعم از شفاف یا مات(مساحت کل جدارھای نورگذر 

ی در   طور محسوسی دبی ھوای تازه را برای صــرفه          رود و به   سیستمی که برای کنترل دبی تھویه بکار می            جوـی

ت و مــورد تأییـد مراجــع ذی                 این سیســتم .کندمصرف انرژی محدود می      صـالح  ھــا بایـد مطـابق بـا ضـوابط بھداـش

.باشند

اســت ای طراحــی شـده    دھد و به گونــه   ھایی از جدارھای پوسته خارجی را تشکیل می          سیستمی که قسمت  

ی    که با یک مکانیسم غیرفعال، انرژی خورشیدی را در خود جمع              ب بـه       آوری و ذخـیره ـم نمایــد تــا در زمـان مناـس

).ایمانند فضای گلخانه(فضای داخلی ساختمان منتقل گردد 

ش کـردن تأسیسـات گرمـایی یـا سـرمایی، دمــای رـفت یـا دمـای فضـاھا را در                            سیستمی که با روشن و خـامو

.نمایدمحدوده تعیین شده بصورت خودکار تنظیم می

س آن، مقدار بھره .شودگیری ساختمان از انرژی تابشی خورشید تعیین میضریبی که بر اسا

.شرایط جوی که بطور معمول در یک منطقه جغرافیایی حاکم است

ضریب انتقال حرارت طرح ساختمان یا بخشی از آن برابر است با مجموع انتقال حرارت از جدارھای فضاھای 

واحد مورد استفاده برای ضریب .کنترل شده، در صورتی که اختالف دمای داخل و خارج برابر یک درجه باشد

.است[W/K]انتقال حرارت

ش کارکردی برای کنترل صحت طراحی، این ضریب با ضریب انتقال حرارت مرجع مقایسه می .گردددر رو

برابر است با توان حرارتی منتقل شده از ضریب انتقال حرارت سطحی قسمتی از پوسته خارجی ساختمان

واحد .سطحی از آن، با مساحت یک مترمربع، در صورتی که اختالف دمای داخل و خارج برابر یک درجه باشد

Translucent surfaces AGسطوح جدارھای نورگذر

New ventilation system  نوین تھویهسیستم

Passive solar system سیستم غیر فعال خورشیدی

Automatic control (& cut out) system سیستم قطع و کنترل اتوماتیک

Solar index ص خورشیدی Isشاخ

Normal atmospheric conditions شرایط عادی جوی

Coefficient of heat loss of the building Hضریب انتقال حرارت طرح

Thermal transmittance Uضریب انتقال حرارت سطحی 
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.است[W/m2.K]مورد استفاده برای ضریب انتقال حرارت

ضریب انتقال حرارت مرجع، ضریب انتقال حرارت حداکثر مجاز ساختمان یا بخشی از آن است و با استفاده از 

.است[W/K]واحد مورد استفاده برای ضریب انتقال حرارت.گرددشده در این مبحث محاسبه میروابط ارائه

دھنده پوسته ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع، ضریب انتقال حرارت سطحی انواع مختلف جدارھای تشکیل

محاسبه ضریب است که در این مبحث برای)…دیوار، سقف، کف، جدار نورگذر، در، (خارجی ساختمان 

واحد مورد استفاده برای ضریب انتقال حرارت سطحی .گیردانتقال حرارت مرجع مورد استفاده قرار می

/W]مرجع m2.K]است.

.ک.ر(نسبت شدت جریان حرارت سطحی به اختالف دما بین سطح جدار و ھوای محیط مجاور در حالت پایـدار                                

).٨پیوست به

گیری بھینه از انرژی خورشیدی در مناطق سردســیر بـرای تصـحیح                ضریبی که در صورت طراحی مناسب و بھره          

.شودنشان داده میgضریب تصحیح انتقال حرارت مرجع با .گرددمقادیر انتقال حرارت مرجع محاسبه می

شده به سطح نورگذرنسبت انرژی عبور کرده به انرژی تابیده

کند مقدار حرارتی که در یک ثانیه از یک متر مربع عنصری ھمگن به ضخامت یک متر، در حالت پایدار، عبور می

lضریب ھدایت حرارتی با.و اختالفی برابر یک درجه کلوین بین دمای دو سطح طرفین عنصر ایجاد نماید

(١است[W/m.K]شود و واحد آن نشان داده می )٧به پیوست .ک.ر.

ش دھــد                         در مــواردی  .مصالح یا سیستم مرکبی که انتقال گرما را از محیطی به محیطــی دیگــر بطـور مؤثـر کــاھ

ش انتقــال حـرارت، توانــایی         عایق حرارت می   …ھــای دیگـری نـیز ماننــد بــاربری، صــدابندی و            تواند عالوه بـر کــاھ

ی                          .داشته باشد  ت شــرایط    .شـود در این راھنما، بطور اختصار کلمه عـایق معـادل عــایق حـرارت اسـتفاده ـم تـح

.تواند عایق حرارت محسوب شودای، ھوا نیز میویژه

ی کمـتر یـا         عایق حرارت قابل استفاده در ساختمان به عایقی اطالق می         شـود کـه دارای ضــریب ھــدایت حرارـت

Required coefficient of heat loss ضریب انتقال حرارت مرجع

Required thermal transmittance Ûضریب انتقال حرارت سطحی مرجع 

Surface coefficient of heat transfer ضریب تبادل حرارت در سطح جدار

Reference heat transfer correction factor حرارت مرجعضریب تصحیح انتقال

Solar transmittance ratio ضریب انتقال خورشیدی سطح نورگذر

Thermal conductivity ضریب ھدایت حرارت

Thermal insulation (Insulating material) )عایق حرارت(عایق 
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مقـادیر ذکـر شــده      (باشـد   ٠٫۵m2.K/Wو مقاومت حرارتــی مســاوی یا بیشــتر از             ٠٫٠۶۵W/m.Kمساوی

).باشندگیری در شرایط حرارتی استاندارد میمربوط به اندازه

.گــیردکاری حرارتی بوسیله یک ماده یا مصالح خاص و یا توسط سیستمی با چنــدین کــارآیی صـورت مــی                              عایق

ش عایق      برای مثال، یک دیوار باربر می          ی در اکـثر مـوارد،       .کاری حرارتی را نیز تأمین کنــد     تواند در عین حال نق وـل

.عنوان عایق حرارت به جدار اضافه شودای ویژه صرف بهالزم است که الیه

.باشـد ھای حرارت به منظور محدود کردن میزان انتقال حرارت در اجزای ساختمانی می          منظور استفاده از عایق    

:باید دو شرط زیر را دارا باشد)گرمابندی(کاری حرارتی سیستم عایق

ای بیشتر باشد، عایق حرارت از حد مشخص شده+مقاومت حرارتی کل پوسته خارجی -

ص شده- .ای بیشتر نباشدضریب ھدایت حرارتی عایق مصرفی از حد مشخ

ی مــورد نیــاز در مقــررات را          مصالح بکار رفته در پوسته خارجی می     تواند بدون نیاز به عایق حرارت مقاومت حرارـت

ش               )گرمابندی(کاری حرارتی   در صورت عایق   .تأمین نماید  مناسب عناصر ساختمان، تأمین و حفظ شـرایط آسـای

.گرددجویی در مصرف انرژی انجام میحرارتی فضاھای کنترل شده براحتی و ھمراه با صرفه

اجزای ساختمانی که با افزودن یک الیــه عایق حـرارت در سـمت داخـل صــورت                         )گرمابندی(کاری حرارتی   عایق

.گیردمی

اجزای ساختمانی که با افزودن یک الیــه عـایق حـرارت در سـمت خــارج صـورت                         )گرمابندی(کاری حرارتی    عایق

.گیردمی

.کاری حرارتی با عرضی محدود در کف روی خاک در مجاورت و امتداد دیوارھای پوسته خارجی ساختمانعایق

ش   )ایای و غـیر ســازه     اعم از سازه   (کاری حرارتی که در آن مصالح ساختمانی مصرف شده                نوعی عایق  در بـخ

.باشدمقاومت حرارتی باالیی داشته)دیوار، سقف، کف(اعظم ضخامت پوسته خارجی 

انـد و    ای طراحی و سـاخته شــده       ای و یا غیر سازه    ھایی از ساختمان که به منظور تأمین نیازھای سازه          قسمت

).…مانند بام، سقف، کف، دیوار، بازشوھا و (بخشند در پیوند با یکدیگر، تمامیت یک ساختمان را شکل می

Thermal insulation )گرمابندی(کاری حرارتی عایق

Internal thermal insulation کاری حرارتی از داخل عایق

External thermal insulation از خارج )گرمابندی(کاری حرارتی عایق

Peripheral thermal insulation کاری حرارتی پیرامونی عایق

Distributed thermal insulation کاری حرارتی ھمگنعایق

Building elements عناصر ساختمانی 
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ش تعیین وضعیت ساختمان را از نظر میزان صرفه               ی         عواملی که نق بـه  .ک.ر(کننـد   جویی در مصرف انرژی ایفا ـم

.باشنداین عوامل شامل دو نوع اصلی و فرعی می).٣-٢-١٩و ٢-٢-١٩

.ھا اعم از فضای مسکونی، فضای کار و مشابه آنفضای مورد استفاده روزمره انسان

ش ھایی از فضای داخــل ســاختمان، اعم از فضــای زیسـتی و غــیر زیســتی، کـه بــه علــت داشـتن عملکرد                        بخ

شـرایط   .شوندمی)یا خنک (از دمای زیستگاه، گرم       )تریا پایین (خاصی، بطور مداوم و تا دمایی برابر و یا باالتر                

ش باشـد            ھــای مجـاور ســاختمان مــورد نظــر، از نـوع        سـاختمان  .حرارتی آنھا در ساختمان باید در محدوده آســای

.نشده باشندشوند مگر آنکه از نوع ذکر شده در تعریف فضای کنترلشده تلقی میفضای کنترل

ش ھماننــد فضــاھای درز    (ھایی از فضای ساختمان که تعریف فضای کنترل شده در موردشان صادق نیســت                  بخ

ش قرار نمیھا و پارکینگھا، داالنانقطاع بین دو ساختمان، راه پله ش و سرمای ).گیرندھایی که مورد گرمای

ت     .ک.ر(ریـزی   شـده توسـط ســازمان مـدیریت و برنامــه         بنـدی ارائــه  نوع کاربرد ساختمان طبق گروه       :۴بـه پیوـس

)ھابندی کاربری ساختمانگروه

عنصر ساختمانی افقی یا دال، که در باال با یک فضای کنترل شده، و در پایین با خاک یا با فضای کنترل نشــده                                

س است .شودکف بخشی از پوسته خارجی ساختمان محسوب می.یا فضای خارجی در تما

ش اصلی ساختمان که با دمای خارج تنظیم می .گرددگرمای

ش پایــه                  ی کــه گرمـای ش فرعی ساختمان که برای جوابگویی بـه نیازھـای گرمــایی کوتـاه مــدت، در مواقـع گرمای

شبه .گرددبینی میتنھایی کافی نیست پی

Specific determining factors عوامل ویژه

Living space فضای زیستی 

Controlled space فضای کنترل شده

Uncontrolled space فضای کنترل نشده

Building occupancy کاربری ساختمان

Floor کف

Background heating ش پایه گرمای

Complementary heating ش تکمیلی گرمای
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ش تشکیل .شده از دو مؤلفه پایه و تکمیلیگرمای

ش از  لومن بر وات ۴٠المپ با راندمان بی

ش میساکنین یا استفاده%٨٠شرایط حرارتی و رطوبتی که حدود  س آسای .کنندکنندگان در آن احسا

ص باید حفظ گردد .محدوده دمایی که در فضاھای دارای عملکرد خا

.شده در این مبحث مورد تأیید رسمی باشدھای تعیینمراجعی که صالحیت آنھا در زمینه

بدیھی است مقاومت حرارتی یک پوسته تشکیل شده از .نسبت ضخامت الیه به ضریب ھدایت حرارتی آن

.ھا خواھد بودھای ھر یک از الیهچند الیه مساوی با مجموع مقاومت

ص )از نظر حرارتی(مقاومت حرارتی قابلیت عایق بودن  یک یا چند الیه از پوسته و یا کل پوسته را مشخ

).٨پیوست به.ک.ر(است [m2K/W]شود و واحد آننشان داده میRمقاومت حرارتی با .کندمی

ش ورود و یا خروج ھوا در ساختمان از منافذ و مجراھایی غیر از محل                ض ھـوا         ھای پی بینی شـده کـه باعــث تعــوی

.شودمی

شــامل انــواع مختلــف مصــرف مســتقیم انــرژی     (برقــی و غیربرقــی   :در اـیـن مبحــث، انــرژی بــه دو نــوع اســت   

).فسیلی، ...

)خواب، خوراک، پخت و پز و بھداشــت        (یک واحد خانه متشکل از یک اتاق یا بیشتر که امکانات کامل و مستقل                       

.برای زندگی یک نفر یا بیشتر در آن فراھم باشد

Composite heating ش مرکب گرمای

Low consumption lamp مصرفالمپ کم

Comfort zone ش سای محدوده آ

Normal tempereture interval محدوده دمای متعارف

Competent authorities صالحمراجع ذی

Thermal resistance مقاومت حرارتی

Air leakage نشت ھوا 

Energy carrier انرژی)حامل(نوع 

Residential unit واحد مسکونی
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.دھنده آنجلوگیری از ورود یا خروج ھوا از طریق پوسته و یا درزھای عناصر تشکیل

Air tightening ھوابندی 

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد

Page 10 of کلیات10

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 19\Data\1-19.html



مقررات کلی طراحی و اجرا٢-١٩

مدارک مورد نیاز جھت اخذ پروانه ساختمان١-٢-١٩

ی در مصــرف   در زمان اخذ پروانه ساختمان، الزم است مدارک زیر جھت تایید ساختمان از نظر ضـوابط صرفه                     جوـی

:انرژی ارائه گردد

س یا شرکت طراح١-١-٢-١٩ گواھی صالحیت مھند

ست انرژی٢-١-٢-١٩ چک لی

:لیست انرژی باید حاوی خالصة اطالعات زیر باشدچک

س طراح-١ مشخصات پرونده ساختمانی و مھند

عوامل ویژة اصلی -٢

)١-٢-٢-١٩مطابق (کاربری ساختمان -

)٢-٢-٢-١٩مطابق (سطح نیاز انرژی ساالنة منطقة جغرافیایی احداث ساختمان -

)٣-٢-٢-١٩مطابق (شده سطح زیربنای مفید ساختمان شامل فضاھای کنترل-

)۴-٢-٢-١٩مطابق (نوع شھر محل احداث ساختمان -

س بند      (جوئی در مصرف انرژی    گروه ساختمان از نظر میزان صرفه     -٣ بدست )٣-٢-١٩فوق و مطابق   ٢که بر اسا

.آیدمی

ش مورد استفاده جھت طراحی ساختمان از نظر صرفه              -۴ ش،            رو جویی در مصــرف انـرژی، کـه بســته بــه نـوع رو

.بخشی از اطالعات زیر موردنیاز خواھد بود

.ھای مختلف مصالح و عایق حرارتی مصرفی ساختمانھای حرارتی گونهحدود ویژگی-۵

دھنده پوسته خارجی ساختمانھای عناصر تشکیلمشخصات گروه-۶

ضریب انتقال حرارت ساختمان یا گرمای ویژه ساختمان -٧

ش و آب گرم مصرفی -٨ ش، سرمای )٢-٣-٢-١٩مطابق(نوع انرژی مصرفی برای تامین گرمای

)۵-٣-٢-١٩مطابق ()منقطع یا غیرمنقطع(نحوه تداوم استفاده از ساختمان -٩

کاری حرارتی و بازده آنھانوع سیستم مکانیکی گرمایی و سرمایی، عایق-١٠

میزان شدت روشنایی فضاھا و نحوه کنترل آن-١١

شه٣-١-٢-١٩ ھای ساختماننق

ھای ساختمان شامل پالن طبقات، پالن بام، نماھا، مقاطع و جزئیات اجرایی پوســته خــارجی سـاختمان                         نقشه
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ب بـا گــروه          ھای پالن طبقات، پالن بام، نماھا و مقاطع، محل عایق                در نقشه  .ھستند بنـدی   کاری حرارتی متناـس

جزئیـات اجرایــی پوسـته خارجــی       .جویی در مصرف انرژی باید مشخص شده باشد        ساختمان از نظر میزان صرفه       

س      تھیه شوند و در آنھـا نحــوه اجـرای         )بر حسب نیاز  (١:١٠، ١:۵، ١:٢، ١:١ھایی از قبیل   ساختمان باید با مقیا

در صـورت   .دھنده پوسـته خـارجی نشـان داده شـده باشـد        کاری حرارتی و مشخصات فنی مصالح تشکیل      عایق

ھای مربوط به تمـامی طبقـات سـاختمان بایـد ارائــه گـردد و در مـوارد بھسـازی، بازسـازی، تغییــر                    احداث، نقشه

ی اطالعات مربوط به واحد یا واحدھای مستقل که تغییر در آنھا صورت                      کاربری، و یا توسعه ساختمان، تنھا ارائه           

س یــا                      تمامی نقشه .گیرد کافی است  می ھای نامبرده و مشخصات فنی مربوطه بایــد بـه تأییــد و امضـای مھند

.شرکت طراح برسد

مشخصات فیزیکی مصالح و سیستمھای عایق حرارت مورد استفاده در ساخت اجزای ۴-١-٢-١٩

پوسته خارجی ساختمان

ھای عــایق حـرارت ســنتی و متعـارف اسـتفاده              که در طراحی و اجرای ساختمان از مصالح و سیستم          در صورتی 

ش محافظ احتمالی،       (گردد، الزم است مشخصات فنی مورد نیاز مربوطه            ھــا و  ھمراه نقشه به)…چگالی، پوش

ی ایـن نوع مصـالح و سیســتم                 دیگر مدارک ارائه شود، تا تعیین ضرایب انتقال حرارت و مقاومت                  ھــای ھای حرارـت

.شده در مراجـع معتــبر صـورت گـیرد         ھای ارائه  ھا مطابق دستورالعمل    مورد استفاده در پوسته خارجی ساختمان     

)٨و ٧به پیوست .ک.ر(

ھای عایق حرارت نوین، یا زمانی که مقادیر مربـوط به مصــالح یـا اجــزای                        در صورت استفاده از مصالح و سیستم       

ای مـدعی باشــد تولیــداتی بــا مشخصـات           صالح یافت نشود و یا در صورتی کــه سـازنده         بخصوصی در مراجع ذی   

حرارتی بھتر از مقادیر ذکر شده درمراجع معتبر دارد، الزم است نظریه فنی معتبر مربــوط بـه محصـول مــورد نظــر     

ھای مورد استفاده در طراحــی ســاختمان،        ھای حرارتی عایق با ضخامت       حاوی ضرایب انتقال حرارت یا مقاومت        (

ت ارزیــابی ھمـه               ضـمیمه   )اجـرای مربوطــه    جانبـه محصــول و آییــن   و ھمچنین دیگر مشخصات فنی مـورد نیاز جـھ

در این حالت، مقادیر موجود در نظریه فنی، تا زمان اعتبار آن، مالک عمــل در طراحــی و محاســبات                .مدارک گردد

ھای حرارت یــا بــرای در و پنجــره مثًال برای عایقدر صورت وجود برچسب انرژی برای بعضی تولیدات،.خواھدبود

.دار استفاده گرددعایق، ترجیحًا از محصوالت برچسب

ستمھای تأسیسات گرمایی، سرمایی، تھویه، تھویه مطبوع، تامین ۵-١-٢-١٩ مشخصات فنی سی

آب گرم مصرفی و روشنایی مورد استفاده در ساختمانھا

ھــا بایــد توســط مراجــع معتــبر تعییــن      ھــای تأسیســات مــورد اســتفاده در ســاختمان     مشخصــات فــنی سیســتم  

در .شـده باشـد   ھــای تاسیسـاتی شـناخته     باشد، تا حد کیفیت محصوالت برای طراحان و مجریان سیستم               شده

.دار استفاده گرددصورت وجود برچسب انرژی برای بعضی تولیدات، ترجیحًا از محصوالت برچسب

عوامل ویژه اصلی٢-٢-١٩

جویی الزم در مصرف انرژی که در این مبحث برای پوسته خارجی، تأسیسات مکانیکی و روشــنایی                         میزان صرفه   

ص میساختمان :است شرح زیر وابسته گردد، به عوامل ویژه اصلی بهھا مشخ

کاربری ساختمان-

سرمایی ساالنه محل استقرار ساختمان-بندی جغرافیایی نیاز انرژی گرماییگونه-

زیربنای مفید ساختمان سطح -

نوع شھر محل استقرار ساختمان-
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س این عوامل گروه     پـذیر خواھـد     جوئی در مصرف انرژی امکان       ھا از نظر میزان صرفه  بندی ساختمان  نھایتاً، بر اسا

.شد

ش، گونه .بندی ھر یک از عوامل ذکر شدة فوق آمده استدر این بخ

بندی کاربری ساختمانگونه١-٢-٢-١٩

بندی ساختمان از نظـر     برای تعیین گونه   .شوندھا از نظر نوع کاربری به چھار گروه الف تا د تقسیم می           ساختمان

ش        .رجوع شود ۴نوع کاربری به پیوست       ش یا بخ ش از            در صورتی که بخ ١۵٠ھایی از ساختمان بــا مسـاحت بـی

ش بزرگتر ساختمان   (مترمربع و با کاربری متفاوت از کاربری عمومی ساختمان              جزو فضاھای داخلــی   )کاربری بخ

ش گـروه               بنـدی جداگانـه در نظـر گرفتــه شــود و مقـررات خـاص                  ساختمان محسوب شود، الزم است برای ھر بخ

.بندی رعایت شودمربوط به آن گروه

سرمایی ساالنه محل ساختمان-بندی جغرافیایی نیاز انرژی گرماییگونه٢-٢-٢-١٩

:گردندسرمایی ساالنه، به سه گروه تقسیم می-مناطق مختلف کشور از نظر سطح نیاز انرژی گرمایی

ساالنه کمسرمایی-نیاز انرژی گرمایی-

ساالنه متوسطسرمایی-نیاز انرژی گرمایی-

ساالنه زیادسرمایی-نیاز انرژی گرمایی-

.استآمده٣ھا در پیوست جزییات مربوط به سه گونه فوق، و شھرھای واقع در ھرکدام از گونه

بندی سطح زیربنای مفید ساختمانگونه٣-٢-٢-١٩

:گردندھا از نظر سطح زیربنای مفید به دو گونه تقسیم میساختمان

متر مربع١٠٠٠زیربنای مفید کمتر از یا مساوی با -

ش از - متر مربع١٠٠٠زیربنای مفید بی

بندی شھر محل استقرار ساختمانگونه۴-٢-٢-١٩

:گردندشھرھا در این مبحث به دو گونه تقسیم می

ش از یک میلیون نفر جمعیت:شھرھای بزرگ- مراکز استانھا و شھرھای با بی

شھرھای با کمتر از یک میلیون نفر جمعیت که مرکز استان نیستند:ھای کوچکشھر-

جویی در مصرف انرژیگروھبندی ساختمانھا از نظر میزان صرفه۵-٢-٢-١٩

ص اصلی ذکر شده در شدن عوامل ویژةبرای طراحی ساختمان طبق ضوابط مندرج در این مبحث، بعد از مشخ

به پیوست .ک.ر(جویی در مصرف انرژی بند فوق، الزم است ابتدا شمارة گروه ساختمان از نظر میزان صرفه۴

:تعیین گردد)۵

جویی در مصرف انرژی زیادھای با صرفهساختمان-١گروه 

جویی در مصرف انرژی متوسطھای با صرفهساختمان-٢گروه 

جویی در مصرف انرژی کمھای با صرفهساختمان-٣گروه 

جویی در مصرف انرژیھای بدون صرفهساختمان-۴گروه 

.باشدبندی فوق میاست منظور گروهذکر شده…یا ٢یا ١گروه در این مبحث، ھرکجا به اختصار ساختمان از

عوامل ویژه فرعی٣-٢-١٩

ص می            میزان صرفه  گردد، به عوامـل ویــژه دیگـری کــه عوامــل        جویی الزم در مصرف انرژی که در این مبحث مشخ
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:باشندعوامل ویژه فرعی به شرح زیر می.استشوند نیز وابسته  میویژه فرعی نامیده

گیری از انرژی خورشیدیشرایط بھره-

ش و آب گرم مصرفی)برقی و غیربرقی(نوع انرژی مصرفی - ش، سرمای برای تامین گرمای

نسبت سطح پوسته خارجی نورگذر ساختمان به سطح زیربنای مفید آن -

ھای نوین تھویهاستفاده از سیستم-

)مداوم یا منقطع(نحوه استفاده از ساختمان با کاربری غیر مسکونی -

:بندی عوامل ذکر شده بدین قرار استدر این مبحث، گونه

گیری از انرژی خورشیدیبندی از نظر شرایط بھرهگونه١-٣-٢-١٩

:شوندگیری از انرژی خورشیدی، به چند گونه تقسیم میھا از نظر شرایط بھرهساختمان

گیری از انرژی خورشیدیوجود امکان بھره-١

گیری از انرژی خورشیدیعدم وجود امکان بھره-٢

بندی از نظر نوع انرژی مصرفیگونه٢-٣-٢-١٩

ش تقسیم میساختمان :گردندھا از نظر نوع انرژی مصرفی به دو بخ

ش، تھویــه و     %۵٠ھایی که کمتر از یا مساوی      ساختمان:غیر برقی ش، ســرمای ت گرمــای انرژی مصرفی آنھا جـھ

.تھویه مطبوع از نوع برقی است

ش از       ساختمان:برقی ش، تھویه و تھویه مطبـوع از                    %۵٠ھایی که بی ش، سرمای انرژی مصرفی آنھا جھت گرمای

.نوع برقی است

ش با استفاده از سیستمدر ساختمان :گیردھای غیر برقی صورت میھایی که گرمای

ش توسط سیستم- گرددھای تبخیری یا جذبی تأمین گردد نوع انرژی مصرفی غیربرقی تلقی میاگر سرمای

ش توسط سیستم- گرددھای مکانیکی برقی تأمین گردد نوع انرژی مصرفی برقی تلقی میاگر سرمای

ش با استفاده از سیستم       در ساختمان   گیرد نوع انرژی مصرفی برقی تلقی        ھای برقی صورت می    ھایی که گرمای

.گرددمی

ی در راسـتای                               نظر به اینکه ھزینه     ھای تولید انرژی الکتریکی در کشور بسیار باالاست و بـا توجـه به اھـداف مـل

ی در مصــرف انـرژی در سـاختمان            در این مبحث، میزان صــرفه       محدود کردن مصرف انرژی الکتریکی،        ھــای بــا  جوـی

ش از نوع برقی بطور محسوسی بیشتر از موارد غیربرقی می ش و سرمای .باشدگرمای

ش کـارکردی بنـد       (بندی در تعیین ضـریب انتقـال حـرارت مرجـع              این گونه ت      )١-٣-١٩رو ش مقاوـم یـا ضــریب افــزای

ش تجویزی بند (حرارتی  .تأثیرگذار است)٢-٣-١٩رو

ستمھای نوین تھویهگونه٣-٣-٢-١٩ بندی از نظر استفاده از سی

ش تقسیم میھا از نظر استفاده از سیستمساختمان :گردندھای نوین تھویه به دو بخ

ھای نوین تھویهاستفاده از سیستم-

ھای نوین تھویهعدم استفاده از سیستم-

سبت سطح پوسته خارجی نورگذر ساختمان به سطح زیربنای مفید گونه۴-٣-٢-١٩ بندی از نظر ن

آن

بندی ھا از نظر نسبت سطح پوسته خارجی نورگذر به سطح زیربنای مفید آن، بسته به گروهساختمان

:شوندبه دو گونة الف و ب به شرح زیر تقسیم میجوئی در مصرف انرژیساختمان از نظر میزان صرفه

:١ھای گروه برای ساختمان
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AG)١:١٢نسبت سطح پوسته خارجی نورگذر به سطح زیربنای مفید ساختمان کمتر از یا مساوی با )الف

Ah/12 ) 1

)١:١٢نسبت سطح پوسته خارجی نورگذر به سطح زیربنای مفید ساختمان بیشتر از)ب AG > Ah/

١٢)

:٣و ٢ھای گروه برای ساختمان

)١:٩نسبت سطح پوسته خارجی نورگذر به سطح زیربنای مفید ساختمان کمتر از یا مساوی با )الف AG

Ah/9 )

)١:٩نسبت سطح پوسته خارجی نورگذر به سطح زیربنای مفید ساختمان بیشتر از )ب AG > Ah/9 )

مورد )٣-٢-٢-٣-١٩به.ک.ر(بندی در تعیین میزان مقاومت مورد نیاز در جدارھای غیرنورگذر این تقسیم

.گیرداستفاده قرار می

بندی ساختمانھا با کاربری غیر مسکونیگونه۵-٣-٢-١٩

ش تقسیم میساختمان :گردندھای غیر مسکونی از نظر نحوه استفاده به دو بخ

ی مــی   )یا بخشی از آن  (در صورتی استفاده از ساختمان          :استفاده منقطع - شـود کـه بتـوان در ھـر         منقطع تلـق

.را متوقف کرد)در محدودة دمای متعارف در زمان اشغال فضاھا(روز حداقل ده ساعت کنترل دما شبانه

ی آن     (در صورتی استفاده از ساختمان      :استفاده مداوم   - ی می         )یا فضـاھای داخـل شـود کـه تعریف         مـداوم تلـق

.صادق نباشد)یا فضای مربوطه(استفاده منقطع در مورد ساختمان 

گــردد، نــوع اســتفاده از     اگر از بعضی فضاھای ساختمان بصورت مداوم، و از برخی دیگر بصورت منقطع اســتفاده                       

ش بزرگتر مالک تصمیم      ش            بخ ش یا بخ ش     گیری برای کل ساختمان است مگر آنکه مساحت بخ ھــای کوچکـتر بیــ

.در اینصورت محاسبات حرارتی ھر نوع فضا باید بصورت مستقل انجام شود.متر مربع باشد١۵٠از 

:شوندھای زیر با استفاده مداوم تلقی میفضاھای با استفاده منقطع، در حالت

)١به پیوست .ک.ر(اینرسی حرارتی زیاد جدارھای فضاھای مربوطه -

ش از فضاھایی که در آن دما را نمی- .درجه سانتیگراد زیر محدوده دمای متعارف پایین آورد٧توان بی

ش کارکردی بند (بندی در تعیین ضریب انتقال حرارت مرجع این گونه .تأثیرگذار است)١-٣-١٩رو

روشھای طراحی۴-٢-١٩

ش امکانکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمانطراحی و تعیین میزان عایق .پذیر استھا به دو رو

ش الف   ش کارکردی  -رو ساالنه             :رو اســت در تمامی حاالت قابل استفاده است و مبنای آن میزان کل نیــاز انــرژی 

ش .ک.ر( ).١-٣-١٩به بخ

ش ب   ش تجویزی   -رو ھای مسکونی با زیربنای کــل      ھای ویالیی، واحدھای واقع در آپارتمان     تنھا در مورد خانه :رو

ص منــدرج در تبصــرة بنــد          (مـتر مربع       ١٠٠٠کمتر از   و ھمچنیــن)١در مــورد گـروه  ٣-٢-٢-٣-١٩غـیراز شـرایط خـا

ت   بـه .ک.ر(جویی در مصرف انرژی      از نظر میزان صرفه     ٣ھای گروه   ساختمان ت     )۵پیوـس در .قابـل اسـتفاده اـس

ش، ضوابط و راه    ش                   حلاین رو ص شـده و در بخــ ی مشـخ ٢-٣-١٩ھای فنی برای حاالت مختلف عوامل ویژه فرـع

.گرددارائه می
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٢١١نشریه شماره -مقررات ملی ساختمان یا اصول محاسبه انتقال حرارت در اجزای ساختمانی ١٩مبحث 

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 

AG:سطح پوسته خارجی نورگذرAh:سطح زیربنای مفید

کارکردی

تجویزی

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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پوسته خارجی ساختمان٣-١٩

ش اکثر ساختمان شود پوسته خارجی جویی مصرف انرژی ساختمان مطرح میھا که در این مبحث ضوابط طراحی آن برای صرفهمھمترین بخ

ش مطابق .ساختمان است .شودانجام می٢-٣-١٩و ١-٣-١٩کنترل ضوابط مذکور به دو رو

ش الف ١-٣-١٩ ش کارکردی -رو رو

ش الف، برای کلیة ساختمان        س محاســبات انتقال حـرارت                            رو سا ھا قابل استفاده است، لیکن نیاز به محاسبة ضریب انتقال حــرارت طـرح بـر ا

.برای پوستة خارجی ساختمان دارد

ش دارای پیچیدگی ص شده٤-٢-١٩لذا در مواردی که در بند .ھایی استطراحی با استفاده از این رو ش ب است، میمشخ ٣-١٩(توان از رو

.استفاده کرد)٢-

سکونی و غیر مسکونی ١-١-٣-١٩ محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع برای ساختمانھای م

ھای مسکونی و غیرمسکونی باید با تعیین ضریب انتقال حرارت طرح، و مقایسه آن با مقدار حداکثر                          کاری حرارتی ساختمان    تعیین میزان عایق   

ش ارائه گردیده      )مرجع( اگـر واحدھای      .صورت مستقل انجام گـردد  محاسبات باید برای ھر واحد ساختمان به     .است، صورت گیرد، که در این بخ

ص صورت گـیرد                       ت در صـورتی       .ساختمان از نظر حرارتی ھمگن باشند، کافی است محاسبات بر روی بعضی واحدھای شاخ الزم بـه ذکـر اـس

:شوند کهواحدھای یک ساختمان ھمگن تلقی می

مشخصات حرارتی تمامی پوسته خارجی ساختمان یکنواخت باشد-

ش و تامین آب گرم در تمامی واحدھا یکسان باشد- ش، سرمای نوع انرژی مصرفی و نوع سیستم گرمای

ش، ابتدا ضریب انتقال حرارت مرجع .گردد، محاسبه می٢-٢-١٩، با توجه به عوامل ویژة اصلی و فرعی مطابق در این رو

س(برابر با میزان انتقال حرارت برای یک درجهضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان  اختالف دما بین داخل و خارج از طریق )سلسیو

س با ھوا یا خاک و سطوح نورگذر استھا، کفدیوارھا، بام س با فضای خارج یا فضاھای کنترلاین جدارھا می.ھای در تما نشده توانند در تما

:گرددبا رابطه زیر محاسبه می.باشند

=A
W

x Û
W

+ A
R

x Û
R

+ A
F

x Û
F

+ P x Û
P

+ A
G

x Û
G

x R
G

+ A
D

x Û
D

+ A
WB

x Û
WB

:در این رابطه تعاریف مقادیر فیزیکی به شرح زیر است

-AWس با فضای خارجی مساحت دیوارھای در تما

-ÛWس با فضای خارجی ضریب انتقال حرارت مرجع دیوارھای در تما

-ARمساحت مربوط به بام تخت یا شیبدار

-ÛRضریب انتقال حرارت مرجع بام تخت یا شیبدار

-AFس با ھوا مساحت مربوط به کف زیرین در تما

-ÛFضریب انتقال حرارت مرجع کف زیرین در تماس با ھوا

-Pس با خاک پیرامون مربوط به کف زیرین در تما

-ÛPضریب انتقال حرارت خطی مرجع مربوط به کف زیرین در تماس با خاک

-AGشیشه با قاب(ھای آنھا مساحت مربوط به جدارھای نورگذر با قاب(

-ÛGھای آنھاضریب انتقال حرارت مرجع مربوط به جدارھای نورگذر با قاب

-RG ھای به سطوح جدارھای نورگذر با قاب)ھای آنھابدون درنظر گرفتن سطوح قاب(نسبت متوسط سطوح جدارھای نورگذر

آنھا
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-ADمساحت مربوط درھای خارجی

-ÛDضریب انتقال حرارت مرجع درھای خارجی

-AWBس با فضای کنترل نشدهمساحت کلیه سطوح در تما

-ÛWBس با فضای کنترل نشدهضریب انتقال حرارت مرجع کلیه سطوح در تما

:توضیح

١-AW، AR ، AF ، AD ، AWB وPشونداز طرف داخل محاسبه می.

٢-A
W ، 

A
R ، 

A
F ، 

A
D ، 

A
WB

Aو 
G

برحسب متر Pبرحسب مترمربع و 

.شودمحاسبه می

ش ، در جدولÛW،ÛR، ÛF، ÛP، ÛG، ÛD، ÛWBمقادیر -٣ ٣-١٩ھای بخ

.آمده است٣-١-

ساختمان٢-١-٣-١٩ شخصات پوسته خارجی  محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح و کنترل م

ش کنترل شده آن  ش(H)در مرحله بعدی، ضریب انتقال حرارت طرح ساختمان یا بخ .گرددھای شناخته شده محاسبه میبا رو

ھای و سیستم)٩و ٨، ٧ھای تعیین شده توسط تولیدکننده و یا با استفاده از پیوست(این محاسبه بر مبنای مشخصات حرارتی مصالح 

مرکز تحقیقات ساختمان و ٢١١نشریة شمارة .ک.ر(گیرد ھای سطوح نورگذر صورت میھای حرارتی و حفاظبکاررفته و با درنظر گرفتن پل

).مسکن

ش تمامی ساختمان بصورت مشابه صورت گیرد، ضریب انتقال حرارت طرح و ضریب انتقال حرارت مرجع برای  ش، سرمای در صورتی که گرمای

شود باید بصورت صورت، ھر بخشی که توسط یک سیستم تاسیساتی متفاوت کنترل میدر غیر این.شودکل ساختمان محاسبه می

.مستقل محاسبه و طراحی گردد

مشترک با قسمت دیگری از ساختمان، که سطح نشده یا توسط جداری در صورتی که یک قسمت از ساختمان توسط یک فضای کنترل

س فیمابین آنھا  ش کنترل(تما باید بصورت مستقل متر مربع است جدا شده باشد، ضرایب انتقال حرارت آن قسمت١٥کمتر از )شدهدو بخ

.گرددمحاسبه

ش کارکردی، طراحی عایق کوچکتر یا مساوی )H(ای صورت گیرد که ضریب انتقال حرارت طرح کاری حرارتی ساختمان باید به گونهدر رو

H:باشد)(ضریب انتقال حرارت مرجع 

ضرایب انتقال حرارت مرجع برای عناصر ساختمانی پوسته خارجی ٣-١-٣-١٩

س عوامل ویژة اصلی و برخی عوامل ویژة فرعی مطابق جدول ٥تا ١ھای ضرایب انتقال حرارت مرجع برای عناصر پوستة خارجی بر اسا

ش  س در فرمول بخ .گیردقرار میبرای تعیین ١-١-٣-١٩تعیین گردیده، و سپ

شماره  ھای ویالیی ساختمانضرایب مورد نیاز برای محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع –١جدول 

سب ÛPھستند، به غیر از W/m2.Kضرایب بر حسب ( )باشدمیW/m.Kکه برح

فضاھای با -ھای غیر ویالیی ساختمانضرایب مورد نیاز برای محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع –٢جدول شماره 

برقی ی غیر برق نوع انرژی مصرفی

گروه

٣

گروه

٢

گروه

١

گروه

٣

گروه

٢

گروه

١

گروه ساختمان از نظر میزان 

جویی در مصرف انرژیصرفه

٠٫٨٥ ٠٫٧٤ ٠٫٥٨ ١٫٠٢ ٠٫٨٨ ٠٫٧٠ ÛW دیوار

٠٫٣٧ ٠٫٣٢ ٠٫٢٥ ٠٫٤٤ ٠٫٣٨ ٠٫٣٠ ÛR بام تخت یا شیبدار

٠٫٥٥ ٠٫٤٧ ٠٫٣٨ ٠٫٦٦ ٠٫٥٧ ٠٫٤٥ Û
F س با ھوا کف در تما

١٫٧٦ ١٫٥٢ ١٫٢١ ٢٫١٢ ١٫٨٣ ١٫٤٥ ÛP س با خاک کف در تما

٣٫٢٩ ٢٫٨٤ ٢٫٢٥ ٣٫٩٤ ٣٫٤٠ ٢٫٧٠ Û
G جدار نورگذر

٤٫٢٦ ٣٫٦٨ ٢٫٩٢ ٥٫١١ ٤٫٤١ ٣٫٥٠ ÛD در

٠٫٦٧ ٠٫٥٨ ٠٫٤٦ ٠٫٨٠ ٠٫٦٩ ٠٫٥٥ ÛWB نشدهفضای کنترل
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استفاده مداوم 

سب ÛPھستند، به غیر از W/m2.Kضرایب بر حسب ( )باشدمیW/m.Kکه برح

قرار دارند، )٣مطابق پیوست (جویی در مصرف انرژی که درمناطق با نیاز گرمایی زیاد از نظر میزان صرفه١ھای گروه برای ساختمان-١تبصره 

.γتوان به میزان، میزان ضریب انتقال حرارت مرجع را می٢ھنگام استفاده از جدول  V)ش داد)بر حسب وات بر متر .افزای

حجم فضای مفید ساختمان به V.استارائه شده٣ضریب تصحیح انتقال حرارت مرجع است و مقادیر آن در جدول شماره  γدر این رابطه

ص خورشیدی در پیوست.باشدمتر مکعب می ش تعیین اینرسی حرارتی ساختمان و شاخ .استارائه گردیده٢و ١ھای رو

برقی ی غیر برق نوع انرژی مصرفی

گروه

٣

گروه

٢

گروه

١

گروه

٣

گروه

٢

گروه

١

گروه ساختمان از نظر میزان 

جویی در مصرف انرژیصرفه

٠٫٩٨ ٠٫٨٤ ٠٫٦٧ ١٫١٧ ١٫٠١ ٠٫٨٠ ÛW دیوار

٠٫٦١ ٠٫٥٣ ٠٫٤٢ ٠٫٧٣ ٠٫٦٣ ٠٫٥٠ Û
R بام تخت یا شیبدار

٠٫٦١ ٠٫٥٣ ٠٫٤٢ ٠٫٧٣ ٠٫٦٣ ٠٫٥٠ ÛF س با ھوا کف در تما

١٫٧٦ ١٫٥٣ ١٫٢١ ٢٫١٢ ١٫٨٣ ١٫٤٥ Û
P س با خاک کف در تما

٣٫٢٨ ٢٫٨٣ ٢٫٢٥ ٣٫٩٤ ٣٫٤٠ ٢٫٧٠ ÛG جدار نورگذر

٤٫٢٦ ٣٫٦٨ ٢٫٩٢ ٥٫١١ ٤٫٤١ ٣٫٥٠ ÛD در

٠٫٦٧ ٠٫٥٨ ٠٫٤٦ ٠٫٨٠ ٠٫٦٩ ٠٫٥٥ ÛWB نشدهفضای کنترل
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سب اینرسی برفضاھای با استفاده مداوم -ھای غیر ویالیی برای ساختمانγضریبمحاسبه–٣جدول شماره   ح

ص خورشیدیحرارتی ساختمان و شاخ

فضاھای با -ھای غیر ویالیی ساختمانضرایب مورد نیاز برای محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع –٤جدول شماره 

استفاده منقطع 

سب ÛPھستند، به غیر از W/m2.Kضرایب بر حسب ( )باشدمیW/m.Kکه برح

قرار دارند، ھنگام )٣مطابق پیوست (جویی انرژی که در مناطق با نیاز گرمایی زیاد از نظر میزان صرفه١ھای گروه برای ساختمان-٢تبصره 

.γتوان به میزان ، میزان ضریب انتقال حرارت مرجع را می٤استفاده از جدول  V)ش داد)بر حسب وات بر متر .افزای

.استارائه شده٥ضریب تصحیح انتقال حرارت مرجع است و مقادیر آن در جدول شماره γدر این رابطه

Vص خورشیدی در پیوست.باشدحجم فضای مفید ساختمان به متر مکعب می ش تعیین اینرسی حرارتی و شاخ ارائه ٢و ١ھای رو

.استگردیده

ستفاده منقطع بر حسب اینرسی حرارتی -ھای غیر ویالیی ساختمانγضریب محاسبه–٥جدول شماره  فضاھای با ا

ص خورشیدیساختمان و شاخ

ش ب ٢-٣-١٩ ش تجویزی –رو رو

ش در مواردی توصیه می ش کارکردی، با توجه به پیچیدگی نسبی محاسباتی آن، فاقد توجیه اجرایی و اقتصادی بوده و این رو شود که رو

ش ب، مطابق بند ش، مشخصات حداقل جدارھای غیرنورگذر و ویژگی.برقرار باشد٤-٢-١٩شرایط استفاده از رو ھای ھای پنجرهدر این رو

ش، بسته به شرایط برخی عوامل ویژه فرعی طرح مطابق بندھای زیر حلراه.گرددپوسته خارجی ساختمان تعیین می ھای فنی در این رو

.باشدمی

ص خورشیدی  ISشاخ اینرسی

IS >= 0.02 ٠٫٠٢> IS >= 0.01 ٠٫٠١> IS حرارتی

٠٫٠٦ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ کم

٠٫١٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ متوسط

٠٫١٢ ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ زیاد

برقی غیر برقی نوع انرژی مصرفی

گروه

٣

گروه

٢

گروه

١

گروه

٣

گروه

٢

گروه

١

گروه ساختمان از نظر 

جویی در میزان صرفه

مصرف انرژی

١٫٣٤ ١٫١٦ ٠٫٩٢ ١٫٦١ ١٫٣٩ ١٫١٠ ÛW دیوار

٠٫٦٧ ٠٫٥٨ ٠٫٤٦ ٠٫٨٠ ٠٫٦٩ ٠٫٥٥ ÛR بام تخت یا شیبدار

٠٫٦٧ ٠٫٥٨ ٠٫٤٦ ٠٫٨٠ ٠٫٦٩ ٠٫٥٥ ÛF کف در تماس با ھوا

١٫٩٥ ١٫٦٨ ١٫٣٣ ٢٫٣٤ ٢٫٠٢ ١٫٦٠ ÛP س  کف در تما

باخاک

٤٫١٤ ٣٫٥٧ ٢٫٨٣ ٤٫٩٦ ٤٫٢٨ ٣٫٤٠ ÛG جدار نورگذر

٤٫٢٦ ٣٫٦٨ ٢٫٩٢ ٥٫١١ ٤٫٤١ ٣٫٥٠ ÛD در

٠٫٨٥ ٠٫٧٤ ٠٫٥٨ ١٫٠٢ ٠٫٨٨ ٠٫٧٠ ÛWB نشدهفضای کنترل

شیدی  ص خور ISشاخ اینرسی 

IS >= 0.02 ٠٫٠٢> IS >= 0.01 ٠٫٠١> I S حرارتی

٠٫٠٨ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ دلخواه
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ستاندارد عوامل ویژة فرعی طرح حلراه١-٢-٣-١٩ ھای فنی در شرایط ا

با استفاده از (در مورد جدارھای پوستة خارجی ساختمان [m2.K/W]برحسب حرارتیھایھا شامل رعایت حداقل مقاومتحلاین راه

ض وجود شرایط استاندارد عوامل ویژة فرعی می)٧در جدول (ھای مورد استفاده ، و نیز مشخصات پنجره)٦جدول  .باشدبا فر

:شرح زیر استتعریف شرایط استاندارد برای عوامل ویژة فرعی به

گیری از انرژی خورشیدیعدم امکان بھره-

استفاده از انرژی غیر برقی-

ھای تھویه معمولیاستفاده از سیستم-

ش سطوح جدارھای نورگذر به حدود مشخص شده در بند- ٣-٢-٢-٣-١٩عدم امکان کاھ

)m2.K/Wبر حسب (جدارھای غیرنورگذر )(ھای حرارتیحداقل مقاومت–٦جدول شماره 

ش انجام شود، الزم است در ھر جدار  Rدر صورتی که طراحی با استفاده از این رو دست به٦از جدول شماره در این رابطه، .باشد<

س فرمول زیر بدست میRآید و می :آیدمقاومت حرارتی جدار یک یا چندالیه ساختمان است که بر اسا

R = ΣRi

باشد، مقاومت حرارتی الیه ای ھمگن تشکیل شدهدر ضمن، در صورتی که الیه از ماده.باشدمیiمقاومت حرارتی الیة Riدر این رابطه، 

R، و با استفاده از رابطه )٧از جدول پیوست (الیه λiو ضریب ھدایت حرارت diمربوطه بر حسب ضخامت  i = d i / λiگرددمحاسبه می.

س مصالح بنائی ھای ھوا و یا الیهدر مورد الیه R، مقادیر ) سفالی و سیمانآجر، بلوک(ھای از جن i استتعیین گردیده٨در جداول پیوست.

راھنمای ٥پیوست جزئیات و توضیحات تکمیلی در زمینه محاسبات مربوط به مقاومت جدارھای تشکیل دھنده پوسته خارجی ساختمان در

.استمقررات ملی ساختمان ارائه شده١٩مبحث 

ھای مورد استفادهمشخصات پنجره–٧جدول شماره 

٣گروه  ٢گروه  ١گروه  گروه ساختمان از نظر میزان 

جویی در مصرف انرژیصرفه

١٫٥ ٢٫١ ٢٫٨ سبک

١٫٠ ١٫٤ ١٫٩ سنگین دیوار

٠٫٨ ١٫١ ١٫٥ مجاور فضای کنترل 

نشده

٢٫٧ ٣٫٧ ٥٫٠ ١سبک

٢٫٢ ٣٫٠ ٤٫٠ ٢سنگین سقف

١٫٧ ٢٫٣ ٣٫١ مجاور فضای کنترل 

نشده

١٫٦ ٢٫٢ ٣٫٠ ١سبک

١٫٣ ١٫٨ ٢٫٤ ٢سنگین کف

١٫٠ ١٫٣ ١٫٨ مجاور فضای کنترل 

نشده

٢٫٠ ٢٫٧ ٣٫٧ عایق پیرامونی   رویکف

٠٫٩ ١٫٣ ١٫٧ عایق زیر تمام سطح خاک

شه نوع شی نوع پنجره

غیرمجاز شیشه یک جداره پنجره

مجاز  شیشه دو جداره فلزی

مجاز  دو پنجره  کشویی یا لوالیی
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A
G

Aسطح جدارھای نورگذر پوسته خارجی :
h

سطح زیربنای مفید ساختمان :

ھای فنی برای شرایط غیراستاندارد عوامل ویژة فرعی طرححلراه٢-٢-٣-١٩

شده   ١-٢-٣-١٩در صورت آنکه ھر یک از عوامل ویژة فرعی ساختمان فاقد شرایط استاندارد که در بند                    سب مـورد،             تعریف  شد، بـر ح ـت با اس

.عمل آوردھای عایق حرارتی مصرفی در پوسته خارجی ساختمان بهتواند یا باید اصالحاتی را در حداقل مقادیر مقاومتطراح می

شیدیبھره١-٢-٢-٣-١٩ گیری از انرژی خور

ست      (که ساختمان در مناطق گرم و مرطوب، و یا با نیاز سرمایی زیاد               در صورتی  قـرار نگرفته باشـد و سـطوح نورگـذر در جھت                   )٣مطـابق پیو

ش از یک         ش نـور خورشـید به سـاختمان بـا                   (Ah)نھم سطح مفید ساختمان      جنوب شرقی تا جنوب غربی بی باشد و ھمچنین موانع در برابر تاب

شـود، و در   مند از انرژی خورشـیدی تلقی          تواند بھره ، ساختمان می  )٢به پیوست  .ک.ر(شود دیده)نسبت به افق   (درجه ٣٥ای کمتر از    زاویه

.گیردتعلق می٦تعیین شده در جدول شماره Rھای حداقل به مقاومت٠٫٨٥صورت تمایل طراح، ضریب کاھشی برابر با

استفاده از انرژی برقی٢-٢-٢-٣-١٩

٦ھای تعیین شده در جدول شماره به مقاومت١٫٢٠، ضریب افزایشی برابر با ٥-٢-٢-١٩در صورت استفاده از انرژی برقی مطابق تعریف بند 

.گیردتعلق می

ش سطوح جدارھای نورگذر٣-٢-٢-٣-١٩ امکان کاھ

ش سطوح جدارھای نورگذر           از نظر میزان صرفه   ٣و ٢در گروه    ، طـراح  Ahسطح زیربنای مفید      ٩/١به  AGجویی در مصرف انرژی، در صورت کاھ

ھای تعیین    به مقاومت  ٠٫٨٨جداره نیز استفاده نماید یا ضمن استفاده از شیشه دوجداره ضریب کاھشی برابر با                   ھای تک تواند از شیشه   می

.اعمال نماید٦شده در جدول شماره 

ش سطوح جدارھای نورگذر         میزان صرفه  ١در گروه    Aجویی در مصرف انرژی، در صورت کاھ
G

Aسـطح زیربنـای مفید        ١٢/١بـه کمـتر از     
h

، طـراح  

ی برابـر بـا                  ھای تک تواند از شیشه   می ت  ٠٫٨٨جداره نیز استفاده نماید یا ضمن استفاده از شیشه دوجداره ضـریب کاھـش ھـای   را بـه مقاوـم

.اعمال نماید٦تعیین شده در جدول شماره 

ش      ھـای تک    جویی در مصرف انرژی، در صورت تمایل بـه اسـتفاده از شیشـه              میزان صرفه  ١ھای گروه    در ساختمان   :تبصره- جـداره بـدون کاھــ

ش الف Ahسطح زیربنا ١٢/١به کمتر از AGسطوح جدارھای نورگذر  ش کارکردی(، الزم است طراحی با استفاده از رو .انجام گردد)رو

سیستمھای نوین تھویه۴-٢-٢-٣-١٩ ستفاده از  ا

.گیردتعلق می٦ھای تعیین شده در جدول شماره به مقاومت٠٫٨٢، ضریب کاھشی برابر با ھای نوین تھویهدر صورت استفاده از سیستم

ھا در زمینه طراحی ساختمان توصیه٣-٣-١٩

عمل آید و در االمکان ھمساز با اقلیم باشد، به نحوی که از شرایط مطلوب طبیعی حداکثر استفاده به باید حتیطراحی معماری ساختمان

ش به حداقل رسیده و  ش و سرمای ضمن ساختمان در برابر شرایط نامطلوب اقلیمی محافظت گردد تا مقدار انرژی مورد نیاز برای تأمین گرمای

ش به نحو مطلوبتری در داخل فضای معماری تأمین می.بخشی از آن از طریق طبیعی تأمین شود عالوه بر .شودبه این ترتیب شرایط آسای

:باشندشرح زیر میھای طبیعی در ساختمان بهگیری از انرژیحرارت، برخی عوامل مؤثر در بھرهعایق

گیری ساختمان جھت-

حجم کلی و فرم ساختمان -

جانمایی فضاھای داخلی-

جدارھای نورگذر -

ھا سایبان-

اینرسی حرارتی جدارھا -

ض ھوا - تعوی

گیری ساختمانجھت١-٣-٣-١٩

گیری مناسب به این معنی است که جھت.گیری از انرژی خورشیدی بسیار مؤثر استگیری ساختمان نسبت به جنوب در بھرهجھت

بعدازظھر در ٣صبح تا ٩ترین روز سال از ساعت برداری بیشتر از انرژی تابشی خورشید در کوتاهجدارھای نورگذر جنوبی به منظور بھره

ش خورشید قرار گیرند به عالوه ساختمان به نحوی قرار گیرد که از بادھای نامطلوب در طول سال محفوظ باشد و ضمنًا طی فصل .معرض تاب

ش دمای داخل استفاده کردگرم سال بتوان از نسیم .ھا و بادھای مطلوب به منظور تھویه طبیعی و کاھ

AGاگر مجاز است < Ah / 12 شیشه یک جداره پنجره

مجاز  شیشه دو جداره چوبی یا پلیمری مرغوب
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حجم کلی و فرم ساختمان ٢-٣-٣-١٩

ھر قدر نسبت پوسته خارجی ساختمان به زیربنای آن کوچکتر باشد، .حجم کلی و فرم ساختمان در انتقال انرژی حرارتی بسیار مؤثر است

ساختمان به صورت متراکم طراحی )٣مطابق پیوست (شود در مناطق با نیاز انرژی زیاد، توصیه می.انتقال حرارت کمتری خواھد داشت

ھای گرم و مرطوب، و یا با نیاز سرمایی زیاد در اقلیم.کاسته شود)نسبت به سطح زیربنای آن(شده و از مقدار سطح پوسته خارجی 

.ساختمان باید به شکلی طراحی شود که امکان استفاده از تھویه طبیعی برای تمام فضاھای داخلی فراھم گردد)٣مطابق پیوست (

ی فضاھای داخلی ٣-٣-٣-١٩ جانمای

روز فضاھای اصلی فضاھایی ھستند که در اکثر اوقات شبانه.شوندفضاھای داخل به دو دسته فضاھای اصلی و فضاھای حائل تقسیم می

جانمایی .گیرندفضاھای حائل دارای افراد ساکن نبوده و به طور مستمر مورد استفاده قرار نمی.استفاده شده و افراد در آن سکونت دارند

از نظر (ھای نامطلوب ساختمان فضاھای اصلی و فضاھای حائل باید به نحوی صورت گیرد که فضاھای حائل مابین فضاھای اصلی و جبھه

فضاھای .به حداقل برسد)ھای گرم سالیا از خارج به فضاھای اصلی در ماه(قرار گیرند تا انتقال حرارت از فضاھای اصلی به خارج )حرارتی

.جنوبی، شرقی، شمالی:ھای مطلوب ساختمان به ترتیب اھمیت عبارتند ازجبھه.ھای مطلوب ساختمان قرار گیرنداصلی باید رو به جبھه

ش آفتاب به استقرار فضاھای اصلی رو به جنوب باعث می شود تا بتوان بخشی از گرمای مورد نیاز ساختمان را در اوقات سرد از طریق تاب

.داخل تأمین نمود

جدارھای نورگذر ۴-٣-٣-١٩

استفاده از .ھای مرغوب و بدون درز مستقیم و با حداقل نشت ھوا باشندھا، نورگیرھا و مشابه آن باید از قابجدارھای نورگذر شامل پنجره

.شودھا توصیه میویژه در مورد پنجرهھای دوجداره و یا دوقاب موازی برای این سطوح بهشیشه

س مناسب مانند چوب، پلیمرھای مرغوب و یا فلزقاب در صورتی که درزبندی دور .ھای حرارتی باشدبا حداقل پلھای این جدارھا باید از جن

.پذیر از نشت ھوا ممانعت شودھا مناسب نباشد، الزم است با استفاده از نوارھای انعطافقاب

ھر قدر مقدار سطوح نورگذر نسبت به سطح پوسته خارجی کمتر .مقدار سطوح نورگذر از نظر انتقال حرارت در ساختمان بسیار مؤثر است

شود تا ضمن تأمین نور مقدار کافی و مناسب سطوح نورگذر باعث می.باشد، انتقال حرارت کمتری نسبت به خارج وجود خواھد داشت

سطوح نورگذر جنوبی به جذب انرژی تابشی خورشید برای تأمین .مناسب برای فضاھای داخل، از انتقال حرارت به خارج کاسته شود

سطوح نورگذر به علت مقاومت حرارتی اندک نسبت به سایر بخشھای پوسته .نمایدبخشی از گرمای مورد نیاز در اوقات سرد کمک می

ھای مزبور از حداقل سطح مورد بدین ترتیب، ساختمان در جبھه.ھای نامطلوب و سرد ساختمان قرار گیرندخارجی ترجیحًا نباید رو به جبھه

.آمده است٩ھا در پیوست برخی مشخصات حرارتی انواع نورگیرھا یا پنجره.نیاز برخوردار خواھد بود

سایبانھا ۵-٣-٣-١٩

ش آفتاب به سطوح نورگذر ساختمان به کار میسایبان لزوماً در ھمه مناطق اقلیمی به وجود سایبان نیاز .روندھا برای کنترل میزان تاب

در .برای تعیین نیاز به وجود سایبان باید اقلیم منطقه بطور دقیق مطالعه شود تا اوقات گرم سال در منطقه مورد نظر تعیین شود.نخواھد بود

ش خورشید در اوقات مزبور زاویه سایبان صورت وجود اوقات گرم باید در جبھه ھای مختلف ساختمان با توجه به اوقات گرم سال و زوایای تاب

ش خورشید به داخل و .افقی یا عمودی تعیین شود به این ترتیب در اوقات مزبور تمامی سطح پنجره در سایه قرار گرفته و مانع از ورود تاب

ش دما و ایجاد شرایط نامطلوب حرارتی در فضای داخل می .شودافزای

شود که حرارت حاصل از منابع گرمایشی طبیعی نظیر انرژی تابشی استفاده از عایق حرارت در پوسته خارجی ساختمان سبب می

ش کمکی مورد  خورشید، گرمای حاصل از ساکنین و گرمای حاصل از وسایل الکتریکی در فضای داخل باقی بماند و به عنوان منبع گرمای

شبر روی پنجره)٣مطابق پیوست (در نتیجه اگر در مناطق با نیاز سرمایی زیاد .استفاده قرار گیرد بینی نشود، در ھا سایبان مناسب پی

ش یافته و انرژی زیادی برای اوقات گرم سال نه فقط دمای داخل طاقت فرسا شده، بلکه بار برودتی ساختمان نیز به مقدار قابل توجھی افزای

ش الزم خواھد بود .تأمین سرمای

منظور از عمق مناسب .ھای ساختمانھای واقع در این مناطق سایبانی با عمق مناسب تعبیه گرددبرای پیشگیری از این امر باید روی پنجره

ش خورشید به داخل ممانعت به عمل آید و در اوقات سرد برای استفاده از گرمای تابشی  سایبان، عمقی است که در اوقات گرم سال از تاب

درجه ٣٧تا ٢٥برای عرضھای جغرافیایی ٨به ھمین منظور در جدول شماره .خورشید امکان ورود تشعشع خورشید به داخل فراھم شود

در اوقات گرم بر روی پنجره %١٠٠ھای مختلف جغرافیایی، سایبانھایی پیشنھاد شده است که تا ھای واقع در جھتشمالی و برای پنجره

ھا و تر و ارائه جدولمقادیر داخل جدول به عنوان پیشنھاد اولیه بوده و در صورت انجام مطالعات اقلیمی معتبر دقیق.کندسایه ایجاد می

.شده را انتخاب نمایندتوانند مقادیر بھینه محاسبهنمودارھای مربوطه طراحان می

توان با استفاده از زوایای پیشنھادی اشکال متنوعی را برای سایبان ارائه کرد تا ضمن آزادی در طراحی و برای تأمین سایبان مناسب می

.حفظ زیبایی، سایه موردنظر نیز بر روی تمام پنجره ایجاد شود
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ن افقی یا فقط سایبان عمودی، و یا استفاده ھمزمان از ھردوی آنھا توصیه شده یبانکته قابل توجه در جدول آن که در مواردی فقط سا

درجه شمال شرقی، استفاده از سایبان افقی یا ٦٠سوی گیری پنجره بهدرجه و جھت٣٥در مواردی نظیر وضعیت عرض جغرافیایی .است

با تعیین این زوایا بدیھی است .نشان داده شده استbو عمودی aزوایای سایبان افقی ١در شکل .عمودی بستگی به انتخاب طراح دارد

.آیدکه ابعاد سایبان با توجه به ابعاد بازشو به راحتی بدست می

سب موقعیت جغرافیایی ساختمان و جھت)bو عمودی aافقی (بانزاویه سایه–٨جدول شماره  گیری پنجرهبرح

ھای باننمای پنجره وسایه

افقی و عمودی

گیری پنجرهزوایای جھت
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سایه–١شکل شماره  و زوایای جھت پنجره)bو عمودی aافقی (بانزاویه 

اینرسی حرارتی۶-٣-٣-١٩

سـازی   ھستند توانایی ذخیره    )جرم زیاد  (برخی عناصر ساختمان مانند کف، سقف یا دیوارھا که دارای اینرسی حرارتی یا ظرفیت حرارتی زیاد                       

شود و در سـاعاتی کـه                     گرما یا سرمای موجود در فضا می        .حرارت را در خود دارند   تواند در اثر وجود ظرفیت حرارتی زیاد، در عنصر مزبور ذخیره 

س داده شود .گرما یا سرما مورد نیاز است به محیط پ

ت     .در نتیجه به کمک ظرفیت حرارتی عناصر ساختمان از نوسان شدید دما در فضای داخل کاسته خواھد شد                  ی بـا ظرفـی نیاز به عناصر حرارـت

ی             در فضاھایی که در طـول شــبانه       .حرارت زیاد بستگی به نوع استفاده از فضا دارد         ستفاده ـم ی حرارتی زیاد           روز بطور مداوم ا شـوند اینرـس

روز، در فضاھای با استفاده منقطع در طول شـبانه           .گرددکاری حرارتی در سمت خارجی پوسته ساختمان توصیه می            باشد و عایق   مطلوب می 

جزییات مربوط بـه    .گرددکاری حرارتی در سمت داخلی پوسته ساختمان توصیه می           اینرسی حرارتی بھتر است تا حد ممکن کم باشد و عایق           

.استارائه شده١محاسبه اینرسی حرارتی در پیوست 

ض ھوا ٧-٣-٣-١٩ تعوی

ش در این مورد توصیه .استآمده٣-٤-١٩ھا در بخ

سایه-مقطع عمودی  بانزاویه 

bافقی 

مقطع 

ی  افق

-

زاویه 

بانسایه

عمودی 

a

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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سات مکانیکی٤-١٩ تاسی

جویی در مصرف انرژی در تأسیســات مکــانیکی،          مقررات ملی ساختمان، برای صرفه          ١٤عالوه بر رعایت مبحث        

:الزم است موارد زیر نیز رعایت گردد 

ریزی سیستم گرماییکنترل و برنامه١-٤-١٩

درجـه سـانتیگراد دارنــد     ١٠ضوابط مطرح در این قسمت فقـط در مـورد فضــاھایی کـه دمــای متعــارفی بــاالی              -١

.صادق است

ھای گرمایی و سرمایی باید دارای سیستم تنظیم مناسب باشند، تا دمای داخلی در محل                  تمامی سیستم  -٢

ص شده که حداکثر               ھــای درجـه در مــاه     ٢٨ھای سرد و حـداقل      درجه در ماه  ٢٠حضور افراد در حدود مجاز مشخ

ھــای گــرم   درجـه در مــاه    ٢٥، حداقل    )٣به پیوست   .ک.ر(در مناطق گرم و مرطوب        .تنظیم شود گرم سال است    

.سال باید رعایت گردد

ش موضعی استفاده کرد     ، می)با کاربری ویژه، مثًال صنعتی       (در بعضی فضاھای بزرگ      در ایــن .توان از گرمای

.باشدصورت، منظور از دمای داخل، دمای محل حضور افراد می

ھــای باشـند، تنظیـم سیسـتم      دماھـای مشخصــی را بایــد داشـته       ه برای فضاھای با کاربری ویـژه، کـه محـدود          

س ھمان محدوده ص باید صورت گیردگرمایی و سرمایی بر اسا .مشخ

شده، باید دارای یک یا چند سیستم قطع و کنترل اتوماتیک مــیزان              ھر سیستم گرمایی، برای ھر فضای گرم      -٣

ش بر حسب دمای داخلی فضای مربوطه باشد           الذکــر ھای فوق الزم به توضیح است سیستم یا سیستم         .گرمای

ک مــیزان                   .تواند برای چندین فضــا مشـترک باشـد          می ق کلیــه شـرایط زیــر، قطـع و کنـترل اتوماتـی در صــورت تحـق

ش می :تواند توسط یک سیستم واحد صورت گیردگرمای

متر مربع کمتر باشد،٤٠٠مساحت کل فضاھای مربوط از -

نحوه استفاده و اشغال فضاھا یکسان باشد،-

ھای حرارتی فضاھا مشابه باشد،پایانه-

مشابه باشند،)نحوه استقرار(گیری فضاھا دارای جھت-

شاخص خورشیدی فضاھا در یک حد باشد،-

.گروه اینرسی حرارتی فضاھا یکی باشد-

ش از         -٤ ش سطحی بی متر مربع، شامل چندین فضا، توسط یــک سیسـتم مرکـزی صـورت گـیرد،                       ٥٠٠اگر گرمای

ک یادشــده در بنـد فـوق، یــک یـا چنـد سیسـتم تنظیـم                          الزم است عالوه بر سیستم         ھای قطـع و کنـترل اتوماتـی
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ش           ش بر حسب دمای خارجی نیز پی ضمناً، حداکثر سطحی که ھـر سیســتم        .بینی شود اتوماتیک مرکزی گرمای

.باشدمتر مربع را گرم می٥٠٠٠برابر تواند گرم نمایدگرمایی می

ش توسط سیستم        -٥ ش از                     اگر گرمای ٤٠٠ھای برقی مستقل انجام شود و اگر شامل چندین فضا با مــتراژی بیــ

ھا بطور اتوماتیک با دمای خارج          متر مربع باشد، الزم است برای کنترل دمای فضاھا تغذیه الکتریکی این دستگاه                   

.تنظیم گردد

ت        ٥و ٤، ٣ھای گرمایی مرکب، به جــای بنــدھای  در صورت استفاده از سیستم-٦ ت موارد زیـر رعاـی ، الزم اـس

:گردد

ش پایه باید شامل یک یا چند سیستم تنظیم اتوماتیک بر حسب دمای خارجی باشد- .گرمای

ش بــر         - ک گرمـای ش تکمیلی باید در ھر فضای گرم شده شامل یک یا چند سیستم قطـع و تنظیــم اتوماتـی گرمای

ش می.حسب دمای داخلی باشد .تواند واحد باشدسیستم قطع و کنترل اتوماتیک میزان گرمای

ی در مصــرف انــرژی، بـوده و در منطقـة بـا نیــاز            از نظر میزان صـرفه    ١در صورتی که ساختمان جزو گروه    –٧ جوـی

الزم است تمامی تاسیسات گرمایی فضــاھای بــا کـاربری            قرار داشته باشد،      )٣-مطابق جدول پ  (گرمایی زیاد  

دار بــرای دو  ریـزی سـاعت    دارای سیستم کنترل دستی و برنامــه   ٦و ٥، ٤، ٣، ٢منقطع عالوه بر رعایت بندھای    

:ھدف زیر باشند

کارکرد متعارف در زمان اشغال فضاھای مربوطه ھمراه با سیستم کنترل دما-

در ضمن، در زمان     .توقف در زمان عدم اشغال فضاھا، مگر اینکه توقف دستگاه طبق ضوابط ایمنی مجاز نباشد                  -

.اندازی قبل از اشغال فضاھا، سیستم گرمایی باید بتواند با قدرت حداکثر فعال گرددراه

:چنین سیستم گرمایی نمی تواند بین چند فضا مشترک باشد مگر اینکه 

 و نحوه اشغال فضاھا مشابه باشد،زمان-

)بــه مــتر مکعــب(iحجــم فضــای شــماره     Vi.کمــتر باشــد  Vi0.4ھریــک از فضــاھا از   Hiضــریب انتقــال حــرارت    -

.باشدمی

گروه اینرسی فضاھا یکی باشد-

ستمی بــرای        مـتر مربع بیشـتر باشــد، توصــیه مــی        ٤٠٠شده از اگر مساحت فضا یا فضاھای گرم -٨ شـود سی

ش و تامین آب گرم مصرفی                 ش  )ھمانند کنتور (ارزیابی میزان مصرف انرژی جھت گرمای بـرای   .بیـنی شـود    نـیز پیــ

ش از          از نظر میزان نیاز به صـرفه    ١فضاھای گروه    ی در مصــرف انــرژی، با زیربنـای بیــ مترمربـع، کــه در   ١٠٠٠جوـی

.قرار دارند، رعایت این بند الزامی است)٣مطابق پیوست (مناطق با نیاز گرمایی زیاد 

در صورت اضافه کردن طبقه یا فضاھایی به ساختمان موجود، ضوابط مطـرح شــده در بنــدھای فــوق تنھــا در             -٩

:االجرا خواھد بود ھم به شرط صادق بودن یکی از شرایط زیر الزممورد فضاھای الحاقی آن

ش از )الف متر مربع١٥٠مساحت قسمت الحاقی بی

ش از )ب ش از ٠٠/٣ارتفاع کف تا سقف بی مترمکعب٤٠٠متر و حجم فضای قسمت الحاقی بی

ش الحاقی    سیستم کنترل و برنامه در صورتی که یکی از موارد ذکر شده محقق نشود، کافی است که     ریزی بخ

ش اولیه یا دارای کیفیتی باالتر از آن باشد .مشابه سیستم بخ

ش     بــه-١٠ ش آب   ھــای آب ، مخــزن )ماننــد دیــگ(طــور کلــی، الزم اســت تأسیســات گرمــای گــرم و مــدارھای گــرد

ض ھوای آزاد قرار نداشتهعایق .١باشندکاری شده و در معر

ریزی سیستم سرماییکنترل و برنامه٢-٤-١٩
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ش حرارتی در ماه           ضوابط ارائه شده در این قسمت مربوط به سیستم           -١ ھــای ھایی است که برای تامین آسای

ی گردیــده                 ش در مــوارد زیر اجبــاری                ضـوابط ارائـه    .انـد  گرم ســال، با تھویـه مطبـوع ھـوا، طراـح شـده در این بخــ

:باشدنمی

کننده تبخیری از قبیل کولر آبیھای خنکسیستم-

ش                سیستم- بیـنی شـده بـرای      ھایی که به دلیل کاربری خاصی، دمـا و رطوبــت ھــوا را در حـدی غیر از حــد پیــ

ش حرارتی افراد کنترل نماید، از قبیل سیستم ھای تھویه مورد نیاز در برخی فضاھای صنعتیآسای

با نیـاز  بوده و در منطقهجویی در مصرف انرژیاز نظر میزان صرفه٢یا ١در صورتی که ساختمان جزو گروه -٢

ش             )٣مطابق پیوست  (سرمایی زیاد   قرار داشته باشد، و ھیچ سیستمی برای محدود کردن میزان تولید سرمای

ش از                        ساحتی بـی بر حسب شرایط خارجی وجود نداشته باشد، و سیستم سرمایی برای یک یا چنـد فضـا بـا م

ش   ٤٠٠ شـدن بصـورت    باشد، الزم است درھای خارجی مجھز به سیستمی بــرای بسـته           بینی شده متر مربع پی

:یکی از موارد زیر نیز رعایت گرددخودکار باشند و

ھــای ســرمایی، تمــامی بازشــوھای خــارجی در حالــت بســته باشــند و امکــان            در زمــان فعالیــت سیســتم   -

در ضمن، این امر نباید مغایرتی با ضوابط ایمـنی سـاکنین                 .باشدبازنگھداشتن آنھا توسط ساکنین وجود نداشته        

.باشدداشته

ش               - ش در صــورت بازمانــدن طوالنــی بازشــوھای خــارجی پیــ بینــی سیســتمی بــرای توقــف اتوماتیــک ســرمای

.باشدشده

جویی در مصرف انرژی، و در منطقة با نیاز سـرمایی           از نظر میزان صرفه   ١در صورتی که ساختمان جزو گروه       -٣

ش              ھای تھویه مطبوع باید مجھز به سیسـتم            زیاد باشد، تمامی سیستم         ھــای توقــف و تنظیــم اتوماتیک سـرمای

.برحسب دمای داخل فضا یا فضاھاباشند

:تواند برای چندین فضا مشترک باشدھای یادشده میدر دو حالت زیر، سیستم

ش برحسب دمای خارج صورت ٤٠٠اگر مساحت کل فضاھای مربوط کمتر از - گیردمتر مربع و کنترل سرمای

ش               ١٠٠اگر مساحت کل کمتر از        - ب دمــای خـارج پـی بیـنی نشـده    متر مربع باشد و ھیچ سیستم کنترل برحـس

.باشد

:در ضمن، الزم است شرایط زیر در مورد فضاھای مربوط محقق گردد

کاربری یکسان فضاھا-

نحوه استقرار یکسان فضاھا -

 یکسانشاخص خورشیدی-

 یکسانگروه اینرسی حرارتی-

ش می .تواند توسط سیستمی واحد صورت گیردالزم به ذکر است قطع و کنترل اتوماتیک سرمای

ش تولیــد شـده       -٤ ت، مگــر در صــورتی کـه از گرمــای ش ھمزمان ھر فضای واحد غیر مجاز اـس ش و گرمای سرمای

ش یابــد                              )بصورت ھمزمان  ( ش در محل دیگری استفاده گــردد، بـدون اینکـه مصـرف کـل انرژی افـزای .برای سرمای

.باشدھای بلند مطرح میعنوان مثال، این مسئله در ھسته مرکزی ساختمانبه

ھای سرد سال، در صورتی که نیاز به تنظیم رطوبت ھوای تازه باشد، این تنظیم باید بــدون اسـتفاده                                در ماه -٥

.ھای سرمایی صورت گیرداز سیستم

ی در مصــرف انــرژی، در منــاطق بـا نیــاز ســرمایی زیــاد        از نظر میزان صرفه   ٢و  ١ھای گروه  در ساختمان  –٦ جوـی

کیلووات باشد، الزم است    ٥٠ھای سرمایی باالی     ، در صورتی که توان کل مصرفی سیستم     )٣مطابق پیوست   (
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ش .بینی گرددسیستمی جھت تعیین میزان مصرف انرژی سیستم سرمایی کل ساختمان پی

در صورت اضافه کردن طبقه یا فضاھایی به ساختمان موجود، ضوابط مطـرح شــده در بنــدھای فــوق تنھــا در             -٧

:االجرا خواھد بودھم به شرط صادق بودن یکی از شرایط زیر، الزم، آنمورد فضاھای الحاقی

ش از )الف متر مربع١٥٠مساحت قسمت الحاقی بی

ش از )ب ش از ٠٠/٣ارتفاع کف تا سقف بی مترمکعب٤٠٠متر و حجم فضای قسمت الحاقی بی

ش الحاقی    در صورتی که یکی از موارد ذکر شده محقق نشود، کافی است که سیستم کنترل و برنامه           ریزی بخ

ش اولیه یا دارای کیفیتی باالتر از آن باشد .مشابه سیستم بخ

ستم تھویهکنترل و برنامه٣-٤-١٩ ض ھواریزی سی و تعوی

ضوابط کلی١-٣-٤-١٩

سمت تنھـا در مــورد فضـاھایی کـه دمـای زمـان اشــغال بـاالی                             -١ درجـه اســت،    ١٠ضوابط ارائه شده در ایــن ق

ض داشته.باشداالجرا میالزم .باشنداین ضوابط نباید با ضوابط و مقررات بھداشت تناق

ی        -٢ شـود کـه دارای مجــاری انتقـال مکــانیکی ھـوا و          در این قسمت، سیستم تھویه به سیسـتمی اطــالق ـم

ش طبیعی به خارج ساختمان و احتماًال مجاری ورود طبیعی ھوا به داخل ساختمان باشد .مجاری مک

شوند، زمانی که چند فضای متوالی توسط یک سیستم واحد با یک جریان مشخص از ھوای تازه تھویه می                               -٣

ش بکاررفته مطابق ضوابط بھداشت، ایمنی و صدابندی ساختمان .ھا باشدباید رو

ض ھوا در صورت استفاده از سیستم       -٤ برابـر مقـادیر حداقــل      ١٫٢ھای گرمایی یا سرمایی، نبایــد از       میزان تعوی

ی   در صورتی که ھمان ھوای تازه از چندین فضا عبور مــی         .برای تامین شرایط بھداشتی بیشتر باشد          نمایــد، دـب

:تعویض ھوا باید از دو مقدار زیر بزرگتر باشد

دبی بدست آمده با درنظر گرفتن نوع تجھیزات و مواد آالینده ھوا و با توجه به کاربری فضاھا-

دبی بدست آمده با درنظر گرفتن کل افراد اشغال کننده تمامی فضاھا-

ش               باشـد، دبی      بیـنی شـده   در صورتی که سیستمی برای بازیافت انرژی از ھـوای خـارج شــده از سـاختمان پیــ

.بیشتر باشد)برابر مقادیر حداقل١٫٢(شده در فوق تواند از دبی حداکثر تعیینحداکثر بدست آمده می

ی در مصــرف انــرژی باشــد، و نوع و زمان                از نظر مـیزان صـرفه       ٢یا ١در صورتی که ساختمان جزو گروه      -٥ جوـی

.ای داشته باشد، الزم است بصورت مستقل تھویه گردندھای قابل مالحظهاشغال فضاھا تفاوت

ی در مصــرف انـرژی باشــد، در زمــان         از نظر میزان صرفه   ١در صورتی که ساختمان جزو گروه        -٦ ھــای عــدم   جوـی

.باشداشغال یا عدم آلودگی فضاھا، سیستم تھویه باید قابلیت توقف را داشته

ش از           ای از فضــاھا دارای آالینده خاصــی باشـد،            در صورتی که فضا یا مجموعـه        -٧ %٥٠ و در حــالتی کـه در بـی

ی  %٥٠آلودگی متعارف باشد، دبی تھویه باید قابلیت کم شـدن تـا                %٥٠اوقات، میزان آلودگی ھوا کمتر از        دـب

.باشدمتعارف را داشته

باشـد،  در صورتی که در زمان کارکرد سیستم گرمایی، امکان محدود شدن دبی به میزان مجاز وجود داشته                    -٨

ش    تواند دبی ، سیستم تھویه می    )فصول معتدل (ھای خاص  در زمان  ش از میزان پی ٤بینی شـده در بنـد       ھایی بی

.فوق را نیز تأمین نماید

 ھوا  موتورھای تھویه جویی در مصرف انرژی باشد و         از نظر میزان صرفه      ١در صورتی که ساختمان جزو گروه         -٩

ش از   باشـد، الزم خواھــدبود یک سیسـتم بـرای تعییــن مــیزان           داشــته )اســب بخــار٥٫٥یا (کیلووات ٤قدرتی بی

ش .بینی گرددمصرف انرژی سیستم تھویه پی
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در صورت اضافه کردن طبقه یا فضاھایی به ساختمان موجود، ضوابط مطرح شده در بنـدھای فــوق تنھـا در                 -١٠

:االجرا خواھد بودھم به شرط صادق بودن یکی از شرایط زیر، الزممورد فضاھای قسمت الحاقی، آن

ش از )الف متر مربع١٥٠مساحت قسمت الحاقی بی

ش از )ب ش از ٠/٣ارتفاع کف تا سقف بی مترمکعب٤٠٠متر و حجم فضای قسمت الحاقی بی

ی      در صورتی که یکی از موارد ذکر شده محقق نشود، کافی است سیستم کنـترل و برنامــه              ش الحاـق ریـزی بخــ

ش اولیه یا دارای کیفیتی باالتر از آن باشد .مشابه سیستم بخ

مالحظات ویژه در مورد کیفیت درزبندی بازشوھا٢-٣-٤-١٩

ای که مـیزان تھویه ناخواسـته            باشد، به گونه  که ساختمان با استفاده از اصول درزبندی بنا اجرا شده                در صورتی 

شتر نباشــد،                   ١ھوا ض ھوا در ساعت تحت شرایط عـادی جـوی بی در یک واحد نمونه در داخل بنا از یک حجم تعوی

ش یابـد         %١٠تواند تا   می١-١-٣-١٩در بند   H^ضریب انتقال حرارت مرجع     در ایــن .حجـم مفیـد ســاختمان افـزای

صـالح  ھای با کیفیت مرغوب و با درزبندی کامل استفاده نمود که به تأییــد مراجـع ذی           بایست از پنجره صورت می

.باشدرسیده

بدیھی است در این حالت نیز میزان تھویه باید در حدی باشد که شرایط بھداشت افراد داخل ســاختمان تأمیـن                           

.گردد

تامین آب گرم مصرفی٤-٤-١٩

ھای انفرادیسیستم١-٤-٤-١٩

.ھای توزیع آن در داخل ساختمان قرار گرفته باشدبطور کلی، الزم است منبع ذخیره آب گرم و نیز لوله–١

در صــورت اســتفاده از منــابع انــرژی غــیر برقــی بــرای تــامین آب گــرم مصــرفی، الزم اســت مــیزان مقاومــت       -٢

ش از کاری منبع ذخیره آبعایق [m2.K/W]گرم بی حــرارت بــا  ھای مدار توزیع آب گرم نـیز بــا عــایق باشد و لوله1

[m2.K/W]مقاومت حداقل .باشندپوشیده شده0.85

ھای مدار توزیع آب گرم     در صورت استفاده از منابع انرژی برقی برای تامین آب گرم مصرفی، الزم است لوله               -٣

[m2.K/W]حرارت با مقاومت حــداقل  با عایق باشـند و حـداکثر اتـالف انــرژی منبــع مطابق           پوشــیده شــده  0.85

:جدول زیر باشد 
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گرم مصرفی بر حسب ظرفیت اسمی آن میزان اتالف حرارت حداکثر مخزن آب-١٠جدول شماره 

ستم برقی( سی )برای 

شترک برای چندین فضاسیستم٢-٤-٤-١٩ ھای م

ش            در صورتی  باشد، الزم است سیستم تولیــد    بینی شده که سیستم تامین آب گرم مصرفی برای چندین فضا پی

ی  در ضمن   .باشدآب گرم غیربرقی بوده و در فضای داخل ساختمان قرار داشته               شـود سیسـتم تولیـد       توصیه ـم

ش ساختمان طراحی شود .آب گرم مستقل از سیستم گرمای

در داخل فضاھای ساختمان باشند-١

٢-infiltration

)ساعت بر لیتر بر درجه در روزوات(اتالف  )لیتر(ظرفیت 

٠٫٣٢ و کمتر از آن١٠٠
٠٫٢٣ ١٩٩تا ١٠١
٠٫٢٢ ش از آن٢٠٠ و بی

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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روشنایی٥-١٩

جویی در مصرف انـرژی در سیســتم روشـنایی،             مقررات ملی ساختمان، برای صرفه       ١٣عالوه بر رعایت مبحث       
:ھا و مقررات زیر نیز مدنظر قرار گیردالزم است توصیه

کلیات-ھا و تجھیزات روشناییسیستم١-٥-١٩
پ       در فضاھای پر تردد ساختمان       ھــای کــم مصـرف وجـود    ھای عمومی، بایــد حـداقل یــک منبــع روشــنایی بــا الـم

شد، کلیـد روشـنایی المــپ                     .باشدداشته ش از یک منبع روشنایی در آن فضـا با ھــای کـم مصـرف بایـد در         اگر بی
.ھای ورودی فضا باشدمحل

کلیـد مربـوط بـه روشـنایی          .مصرف استفاده شـود   ھای کم شود المپ ھا توصیه می    برای روشنایی در آشپزخانه   
ھــا کــه صــرفًا بــرای مقاصـد       این الـزام در مــورد سـایر روشــنایی      .ترین نقطه باشد    اصلی آشپزخانه باید در نزدیک      

.شود وجود نداردتزیینی استفاده می
پ    ھــای دارای عــایق شـده درون سـقف   ھای روشنایی نصب تمامی سیستم ھــای کــم مصــرف حــرارت کـه از الـم

ھایی باشــند کـه مــانع از اتــالف انـرژی روشــنایی بصـورت گرمـا در سـقف                     کنند باید دارای رفلکتور     استفاده نمی  
.گردند

ی   ١٣ھای روشنایی ساختمان، محدوده شدت روشنایی معین شده در مبحث               در طراحی سیستم      مقررات مـل
.ساختمان باید کامًال رعایت گردد

ھای کنترل روشنایی الزمسیستم٢-٥-١٩
ستم١-٢-٥-١٩ ھای کنترل فضاھاسی

ایـن کلیــد یــا    .باشـد باشد باید یک کلید جداگانه داشته        ھر فضایی که با دیوار جداکننده تا زیر سقف محاط شده                 
:سیستم کنترل باید

س باشد-١ برای افراد مجاز قابل دستر
ش نمـود و روشـن یــا                 باشد که بتوان چراغ   جایی نصب شده  -٢ ھای آن فضا راتوسط کلیـد مزبـور روشــن و خــامو

ش بودن چراغ .ھا از محل کلید قابل رویت باشدخامو
ستم٢-٢-٥-١٩ ش میزان روشناییسی ھای کاھ

ش از         ١٠روشنایی فضاھای محصوری که مساحتی برابر       وات ١٢متر مربع یا بیشتر داشته و بار روشنایی آن بی
ش از یک منبع صورت گیرد باید به نحوی کنترل گردد که بار روشـنایی چــراغ                               ھــا تـا   بر متر مربع باشد و توسط بی

ش باشد، ضمن اینکه ھمچنان سـطح روشــنایی یکنواخـتی در تمــام فضـا تــامین گــردد                       ش  .نصف قابل کاھ کاـھ
:روشنایی بصورت یکنواخت باید به یکی از طرق زیر تامین گردد

ش-١ ھای روشنایی برای کنترل تمام سیستمھای نوردھندهاستفاده از کاھ
ھای زوج و فرد توسط دو کلیدکنترل ردیف-٢
المپیھای سهتامین کلید مستقل برای المپ وسط سیستم-٣
تامین کلید مستقل برای ھر المپ یا ھر مجموعه-٤

:در موارد استثنای زیر لزومی برای رعایت این بند وجود ندارد
شودھای تشخیص حضور کنترل میھایی که با سیستمچراغ-الف
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ھای راھروھاچراغ-ب
ش میھای زمانھایی که با سیستمچراغ-ج شونددار قابل تنظیم ھستند و بصورت خودکار خامو

شودفضاھایی که روشنایی آنھا با نور طبیعی تأمین می٣-٢-٥-١٩
ش از     مند می در مورد فضاھای محصور که در طول روز از نور طبیعی کافی بھره                مترمربع مســاحت  ٢٥شوند و بی

:گرددھای زیر پیشنھاد میدارند توصیه
ھای روشنایی را صرفًا در قسمتی کــه از         حداقل یک سیستم کنترل نور مصنوعی داشته باشندکه سیستم               -١

.گیرد کنترل نمایدنور طبیعی بھره می
تشــریح ٢-٢-٥-١٩ھــای روشــنایی موجــود در فضــاھای فــوق را، بصــورتی کــه در بنــد    المــپ%٥٠حــداقل  -٢

تواند به ھر طریــق   مند از نور طبیعی می    ھای فضاھای غیربھره     کنترل سایر روشنایی   .است، کنترل نماید    گردیده
.مجاز دیگری صورت گیرد

:در موارد استثنای زیر لزومی به رعایت مفاد این بند نیست
ش نورگیر به سطح کل          در صورتی که نسبت سطح شیشه       -الف ی     (خور بخ بـرای   ٠٫٢کمـتر از     )عمودی یـا افـق

.برای سطوح افقی باشد٠٫٠٢سطوح عمودی و 
ت، سـاختمان،     (در صورتی که موانـع طبیعــی یا مصـنوعی                -ب از رسـیدن روشـنایی روز بــه جـدارھای           )…درـخ

.نورگذر جلوگیری نمایند
ش کردن روشنایی٤-٢-٥-١٩ کنترل خامو

ک کلیـد مرکـزی دسـتی قابــل کنــترل باشـد و بــرای                      در ھر طبقه، تمامی سیستم        ھای روشنایی باید توسـط ـی
شتوان از یک کلید اتوماتیک و به       جای آن میھای اداری، به ساختمان ص حضور، یا بصورت زمــانی و یـا    رو تشخی

.با سیستم اتوماتیک دیگری که قابل کنترل باشد استفاده کرد
:در موارد زیر رعایت این ضابطه الزم نیست

.متر مربع دارد٥٠٠ساختمان یا فضای مستقلی از آن که متراژی کمتر از -الف
).…مسکونی، ھتل، (ھای بلند ھا و فضاھای ورودی در ساختمانروشنایی راھروھا، البی-ب
وات بر متر مربــع ماننــد روشـنایی اضـطراری کـه معمـوًال بــه                  در مورد سیستم روشنایی به میزان حداکثر نیم          -ج

ش .استبینی شدهدالیل ایمنی پی
ھای مشابهھا و ساختمانھا، مساجد، تئاترھا، سینماھای تجاری، رستورانھا و مجتمعفروشگاه-د
ش-٢ :باشد، باید شرایط زیر برقرار باشدبینی شدهدر صورتی که یک سیستم کلیدی زمانی پی
س باشد- براحتی در دستر
س بزنـد کلیــد مربوطــه کــدام فضــا را           کننده بتوانـد به     باشد که شخص استفاده    در جایی واقع شده    - راحـتی حـد

نمایدروشن می
بصورت دستی نیز کار کند-
ساعت روشن باقی بماند٢دھد روشنایی حداکثر اجازه-
متر مربع را کنترل نماید٥٠٠فضایی کمتر از -
ھای مشابه، ھا، و ساختمان ھای مستقل، استادیومھای سخنرانی، فروشگاه ھای تجاری، سالندر مجتمع-٣

)متر مربـع فـوق     ٥٠٠جای  به(متر مربع    ٢٠٠٠فضای کنترل شده توسط ھر سیستم کلیدی زمانی باید کمتر از                  
.باشد

ص بــرای    استفاده شود، باید قابلیت دادن برنامــه      )زمانی(ریزی  در صورتی که از یک سیستم برنامه      -٤ ھــای خـا
ش نگھداشتباشد تا بتوان در روزھای تعطیل تمامی سیستمروزھای تعطیل را داشته .ھای روشنایی را خامو

Dimmer

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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ش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان یا بخشی از آن١پیوست  رو

ت در وھلــه اول جــرم سـطحی مفیـد جــدارھای مختـلف آن                          برای تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان یا بخشی از آن الزم اـس

ی دیــوار در نظـر گرفتــه     .محاسبه گردد ھــای شـود بــه موقعـیت جـدار و الیـه         مــیمیزان جرم جدار که در تعیین گروه اینرسی حرارـت
ش محاســبه جــرم ســطحی مفیـد جــدار در حالــت          .مختلف تشکیل دھنده آن بستگی دارد      ھــا و  در قسمت بعدی این پیوست، رو

.گرددھای مختلف ارائه میموقعیت

ی M)یا بخشی از آن(بعد از تعیین جرم سطحی جدارھای مختلف، جرم مفید کل ساختمان  گـردد و در پایــان، مقـدار       محاسبه ـم
.گرددتعیین می)بر مبنای یک متر مربع از مساحت مفید ساختمان(maجرم سطحی مفید ساختمان 

تعیین جرم سطحی مفید جدار١-١پ 

س با فضای خارج١-١-١پ  جرم سطحی مفید جدار پوسته خارجی در تما

بلــوک مجـوف،    ( ھمگـن    حرارت باشد، یا اگر جدار با عایق       در صورتی که جدار پوسته خارجی ساختمان یا بخشی از آن فاقد عایق              

.شودباشد، در محاسبه جرم مفید سطحی جدار، یک دوم جرم آن جدار در نظر گرفته می)…
اگر جدار دارای عایق حرارت باشد، تنھا جرم بخشی از جدار که حد فاصل عایق حرارتی و فضای داخل قرار دارد در محاسبه جرم                                

.شودمفید جدار و تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان یا بخشی از آن در نظر گرفته می

ش از        هشددر تمام حاالت، اگر جرم سطحی مفید محاسبه             کیلوگــرم در مـتر مربــع باشــد، بـه ایـن مقـدار محـدود                  ١٥٠ آن جدار بـی
.شودمی

جرم سطحی مفید جدار مجاور خاک٢-١-١پ 

ش مجاور خاک دیوار، کف         رو یا فضای بسته مجاور خاک، در صورتی که فاقد عایق حرارت              روی خاک یا گربه     جرم سطحی مفید بخ

در صـورتی کـه جـدار دارای عـایق حـرارت باشــد، تنھــا جــرم             .شـود  کیلوگرم در مـتر مربـع در نظــر گرفتـه مــی     ١٥٠ مساوی باشد،
حــرارت قــرار دارد در محاســبه جــرم ســطحی مفیـد جــدار در نظـر گرفتــه         سطحی بخشی از جدار که در طـرف رو به داخــل عــایق             

ش از اگر جرم سطحی مفید محاسبه.شودمی .شودکیلوگرم در متر مربع باشد، به این مقدار محدود می١٥٠ شدة آن جدار بی

س با ساختمان مستقل دیگر یا فضای کنترل نشده ٣-١-١پ  جرم سطحی مفید جدار در تما

س با ساختمان مستقل دیگر یا فضایی کنترل                ، در صورتی که      ...)پله، پارکینگ، انبار،        راه(نشده  جرم سطحی مفید جدارھای درتما

ی از الیــه                       ھــای فاقد عایق حرارت باشد، مساوی با نصف جرم سطحی جدار، و در غیر این صورت مساوی با جرم ســطحی بخـش

.شودحرارت قرار دارد در نظر گرفته میجدار که در طرف رو به داخل عایق

اندواقع شده)یا بخشی از آن(جرم سطحی مفید جدارھایی که در داخل فضای کنترل شده ساختمان ۴-١-١پ 

انـد، مســاوی بـا جــرم        واقـع شــده  )یـا بخشــی از آن     (جرم سطحی مفید جدارھایی که در داخـل فضــای کنـترل شــده سـاختمان                     

کیلوگــرم  ٣٠٠کیلوگرم در مترمربع کمتر باشد، و در غیر این صورت مساوی با               ٣٠٠سطحی جدار است در صورتی که مقدار آن از            

.باشددر مترمربع می

بر مبنای واحد سطح مفید کف آن)یا بخشی از آن(محاسبه جرم سطحی مفید ساختمان ٢-١پ 

سطح مربوط به آن باشد، جرم مفید ساختمان برابر Aiاز پوسته خارجی ساختمان و iقسمتجرم سطحی مفیدmiاگر 
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:است با
M =Σ( mi. Ai )

)یا بخشــی از آن  (بر مبنای واحد سطح زیربنای مفید ساختمان        ma)یا بخشی از آن   (بدین ترتیب، جرم سطحی مفید ساختمان         

Ahگرددآن با استفاده از رابطه زیر محاسبه می:
ma = M / Ah

 یا بخشی از آنبندی اینرسی حرارتی ساختمانگروه٣-١پ 

:گردد یا بخشی از آن، مطابق جدول زیر تعیین میگروه اینرسی حرارتی ساختمان

بر مبنای واحد(گروه اینرسی حرارتی ساختمان بر حسب جرم سطحی مفید ساختمان -١١جدول شماره 

)سطح زیربنای مفید

گروه اینرسی maجرم سطحی مفید ساختمان بر مبنای واحد سطح زیربنای مفید آن (kg/m2)

کم ١٥٠کمتر از 

متوسط ش از  ٤٠٠و کمتر از ١٥٠مساوی یا بی

زیاد ش از  ٤٠٠مساوی یا بی

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 

.قانونی دارد
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ص خورشیدی و تعیین گروه٢پیوست  ش محاسبه شاخ ص خورشیدیرو بندی مربوط به شاخ

جویی در مصرف انرژی و در منـاطق بـا           از نظر میزان صرفه      ١ھای گروه  تواند در صورت تمایل از این ضریب برای ساختمان           طراح می 

.استفاده نماید)٣مطابق پیوست (نیاز گرمایی زیاد کشور

:گرددشود، و با رابطه زیر محاسبه میمینشان دادهISشاخص خورشیدی ساختمان یا بخشی از ساختمان با عالمت 
Is = ∑(Ai.Si.σi) / V

ص خورشیدی مساوی با مجموع سھم مربوط به           ش نورگذر  به عبارت دیگر، شاخ از پوسته خارجی است که بــا ســطح     iھر بخ
ش از    افقی زاویه  برای ھر قسمت پوسته نورگذر تعاریف مقادیر ذکر شده در رابطه بـاال بــه شــرح                .دھددرجه تشکیل می   ٦٠ای بی

:زیر است

Ai: ش نورگذر پوسته خارجی ساختمان به مترمربعiمساحت بخ

Si: ش نورگـذر    )شدهمساوی با نسبت انرژی عبور داده شده به انرژی تابیده(ضریب انتقال خورشیدی مطـابق جـدول     iبرای بخ
١٢شماره 

σi: ش مربوط به موقعیت سطح نورگذر مطابق جدول شماره ١٣ضریب کاھ

V:ش مورد نظر حجم کل فضای کنترل شده ساختمان یا بخ

ھای ساختمانی متعارفمقادیر ضریب انتقال خورشیدی برای انواع مختلف شیشه-١٢جدول شماره 

ش -١٣جدول شماره  مربوط به موقعیت سطح نورگذرiمقادیر ضریب کاھ

دوجداره مشجر ــــــــی   ــــ رنگــــ

انعکاسی

رنگی ساده ساده ــــــوع   ـن

شیشه

بیرنگ بیرنگ ایجیوه برنز آبی آبی برنزی سبز بیرنگ رنگ

٤-

٦

٤ ٦ ٦ ٦ ٦ ٤ ٦ ٦ ٤ ــخامت    ـض

)میلیمتر(

٠٫٥٢ ٠٫٣٣ ٠٫٢٣ ٠٫٢٤ ٠٫٣٣ ٠٫٦٢ ٠٫٧٠ ٠٫٦٢ ٠٫٨٣ ٠٫٨٦ Si

سطح نورگذر١موقعیت و جھت
شمال غرب شرق جنوب رویت موانعزاویه متوسط

فضـــــاھای بـــــا   
استفاده منقطع

بااســتفاده   فضــاھای
مداوم

(θ(روبروی پوسته    مطابق شـکل   )
)٢شماره

٠٫٣ ٠٫٤ ٠٫٦ ٠٫٦ ١٫٠ درجه١٥کمتر از 

٠٫٢ ٠٫٣ ٠٫٤ ٠٫٤ ٠٫٦ درجه و کمتـر     ١٥بزرگتر یا مساوی      
درجه٢٥از 

٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ درجه٢٥بزرگتریا مساوی 
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ساختمانمانع

شماره  زاویه رویت موانع روبروی سطوح نورگذر-٢شکل 

ش زیر تعیین میجھت١ :گردندھا به رو

ھای بین جنوب شرقی و جنوب غربیجھت:جنوب

ھا بین شمال شرقی و جنوب شرقیجھت:شرق

ھای بین شمال غربی و جنوب غربیجھت:غرب

ھای بین شمال شرقی و شمال غربیجھت:شمال

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 

.قانونی دارد
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٣پیوست 

سرمایی ساالنه محل ساختمان– گرمایی بندی جغرافیایی نیاز انرژیگونه

گـــرم و  

مرطوب

نیـــــــــاز  

سرمایی 

زیاد

ـــاز   نـی

گرمایی 

زیاد

نیــاز 

انرژی

نام شھر گرم 

و 

مرطوب

ـــاز   نـی

سرمایی 

زیاد

ـــاز   نـی

گرمایی 

زیاد

نیــاز 

انرژی

نام شھر

* متوسط بجستان * زیاد آبادان 

* متوسط بجنورد * زیاد -آبـــــادچی   

فریدن

* زیاد آبادبستان * متوسط آباده

کم بم * زیاد آبعلی 

* * زیاد بمپور زیاد چایآجی

کم بندرانزلی * متوسط آزادشھر

* * زیاد بندردیر * متوسط آستارا

* * زیاد س بندرعبا * زیاد آغاجاری 

* * زیاد بندرلنگه کم آمل

* * زیاد بندرماھشھر * زیاد آوج

* متوسط سیدانبن  * متوسط ـــدآباد   -احـم

درودزن

کم بنکوه * متوسط احمدوند

* * زیاد بوشھر * زیاد اختحــــــوان  

گلپایگان

* متوسط زھرابوئین  * متوسط اراک

کم ــــــه  بیاضــــ

بیابانک

* زیاد اردبیل 

* کم باالنبی * متوسط اردستان

کم بیرجند * متوسط -اردکـــــــان  

س  فار

* زیاد بیجار * زیاد ارومیه

* متوسط س   ــــــــار پــ

آبادمغان

* متوسط استور

* متوسط پل زمانخان * متوسط -اســـــدآباد  
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بیرجند

* متوسط پل کله * زیاد اسکو

کم پیلمبرا * متوسط اصفھان

* زیاد کندتازه * کم افراچال

* متوسط تاشــــــکویه   

گاهکله

* زیاد س  امام قی

* متوسط تاکستان * متوسط آبادامین

* زیاد تبریز * کم انارک

* متوسط ش تجری * زیاد اندیمشک

* متوسط تربــــــــــــت 

حیدریه

* زیاد اھر

* زیاد ش تفر * زیاد اھواز

* زیاد پنجتنگ * زیاد -اھـــــــــواز  

مالثانی

* متوسط -تھــــــــران  

پارک شھر

* زیاد ایرانشھر

* متوسط -تھــــــــران  

تپهدوشان

متوسط ایالم

* متوسط -تھــــــــران  

سعدآباد

متوسط ایوانکی

* متوسط -تھــــــــران  

مھرآباد

کم بابل

* متوسط -تھــــــــران  

نارمک

کم بابلسر

* متوسط -تھــــــــران  

نمایشگاه

* متوسط باختران

* * زیاد جاسگ * زیاد باراندوزچای

* زیاد جزیره خارک * زیاد بارنیشابور

* زیاد جزیره قشم * متوسط ملکباغ 

* متوسط جلفا * متوسط بافت

* زیاد سراب * متوسط جیرفت

* زیاد سراوان * * زیاد چابھار

* متوسط س سرخ متوسط چغارت

کم تجنسرکت  * متوسط چناران

* زیاد سقز متوسط -آباد  حاجی  

س بندرعبا

متوسط سمنان * متوسط -آبــاد  حجــت  

پیشکوه

* متوسط تراشسنگ * * زیاد حمیدیه

* متوسط ســـــــــــنگ  * * زیاد حنا
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سوراخ

* متوسط سنندج متوسط ش خا

* زیاد سوباشی کم آبادخرم 

* متوسط شاھرود * کم ـــرم  ـــاد  ـخ آـب

تنکابن

* * زیاد شبانکاره * * زیاد شھرخرم

* زیاد س آبادشم * متوسط خشـــــــــکه

داران 

* متوسط شمعون متوسط خفر

* متوسط ش شو * زیاد خوانسار

* زیاد شوشتر کم خوربیابانک

* زیاد شھرکرد * زیاد خوی

کم شیراز متوسط داراب

* کم شیرگاه  * زیاد داشبندبوکان

* زیاد -شــــــیروان   

بروجرد 

* متوسط دامغان

متوسط س طب * زیاد دامنه فریدن

* متوسط طرق کریتان * زیاد دره تخت

* متوسط س  -آبــاد  عبــا

قم

* متوسط درگز

* زیاد عدل * متوسط درود

* متوسط س فردو * زیاد دزفول

کم فسا کم دشت ناز

کم فومن * متوسط ده صومعه

* زیاد -فیروزآبـــــاد 

خلخال

کم دیھوک

کم شھرقائم * متوسط ـــــن ذوب  آـھ

اصفھان

* متوسط قاین کم رامسر

کم قرآن تاالر * * زیاد رامھرمز

* زیاد آغاجقره کم رشت

* متوسط قزوین کم رودبار

متوسط قصرشیرین * متوسط زابل

* متوسط قطورچای کم زاھدان

کم قم * متوسط زردگل سرخ   

آباد

* متوسط قمشه زیاد زنجان

* زیاد قوچان متوسط ساوه

زیاد کازرون * متوسط سبزوار

متوسط کاشان کم سپیددشت
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کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد قانونی 
.دارد
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ھابندی کاربری ساختمانگروه٤پیوست

س سه عامل زیر تعیین شدهگروه :استبندی کاربری در این مبحث براسا

روزنوع تداوم استفاده از ساختمان در طول سال و در طول شبانه-١

شدت اختالف دمای احتمالی بین داخل و خارج ساختمان -٢

اھمیت تثبیت دمای فضاھای داخل ساختمان-٣

مســکونی، بیمارســتان، ھتــل، مھمانســرا، آسایشــگاه، آزمایشــگاه، مرکــز     
.تحقیقاتی، خوابگاه، زایشگاه، سردخانه

نوع کاربری الف

ی مخــابرات، مرکـز اصـلی یــا                       ایستگاه رادیو و تلویزیون، مرکز اصلی یـا فرـع
ش اداری سـاختمان                   شعبه بانک، ایستگاه         اصلی و مرکـز کنـترل مـترو، بـخ

س و           صنعتی، ساختمان آموزشی، خانه         بھداشت، ســاختمان پســت و پلـی
ش ای، سالن غـذاخوری، دانشســرا و مرکـز      حرفه– فنی نشانی، مجتمعآت

تربیت معلم، ساختمان آموزشی دانشـگاھی، سـاختمان اداری یــا تجـاری               
.بزرگ، کتابخانه

نوع کاربری ب

ی،         اردوگاه جھانگردی، بنای یادبود، ترمینـال فرودگـاه بیــن                 ی یا داخـل الملـل
 صـنعتی    استادیوم ورزشی سرپوشیده، فروشگاه، تعمیرگاه بزرگ، کارخانه              

، نمایشـگاه، باشـگاه، تــأتر، سـینما،           )غیر از موارد ذکر شــده در کـاربری د        (
س .سالن اجتماع و کنفران

نوع کاربری ج

سازی، نـورد   انبار، تعمیرگاه کوچک، کارگاه کوچک، کارخانه صنعتی اتومبیل              
گ در طبقـات، آشـیانه     و ذوب فلزات، سیلو و مشابه آنھا،       حفاظتی     پارکیـن

ھواپیما، سـاختمان ایسـتگاه وسـایل نقلیــه زمیـنی، ســاختمان میـدانھای               
ی مـترو ترمینــال          میوه و تره     آھـن، پناھگــاه، سـاختمان          راه  بار، ایستگاه فرـع
.کشتارگاه

دنوع کاربری

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد

Page 1 of ۴پیوست1

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 19\Data\peyvast-4.html



٥پیوست

ی در مصرف انرژیتعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جوی

شھرھای کوچک

س بند ( )٤-٢-٢-١٩براسا

شھرھای بزرگ

س بند ( )٤-٢-٢-١٩براسا

نیاز انرژی 

-گرمایی
ی محل  سرمای

گروه بندی 
ساختمان ھا

ش   زیربنای بی

متـــر ١٠٠٠از 

مربع

زیربنـــــــــای 

ــــــــتر از   کـم

متــــــر  ١٠٠٠

مربع

زیربنـــــــــای 

ش از    بیـــــــــ

متــــــر  ١٠٠٠

مربع

زیربنـــای 

ـــتر از  کـم

١ ٠٠ ٠

متر مربع

محل 

جغرافیایی 
ساختمان

)٣ازپیوست (

)٤از پیوست (

٢گروه  ٢گروه  ١گروه  ١گروه  زیاد نوع

٣گروه  ٣گروه  ٢گروه  ٢گروه  متوسط الف

٤گروه  ٤گروه  ٣گروه  ٣گروه  کم

٢گروه  ٢گروه  ١گروه  ٢گروه  زیاد نوع

٣گروه  ٣گروه  ٢گروه  ٣گروه  متوسط ب

٤گروه  ٤گروه  ٣گروه  ٤گروه  کم

٢گروه  ٢گروه  ٢گروه  ٢گروه  زیاد نوع

٣گروه  ٣گروه  ٣گروه  ٣گروه  متوسط ج

٤گروه  ٤گروه  ٤گروه  ٤گروه  کم

٤گروه  ٤گروه  ٤گروه  ٤گروه  زیاد نوع

٤گروه  ٤گروه  ٤گروه  ٤گروه  متوسط د

٤گروه  ٤گروه  ٤گروه  ٤گروه  کم

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 
.قانونی دارد
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٦پیوست 

مقادیر فیزیکی اصلی، تعاریف، عالیم

واحد عالمت سی معادل به انگلی مقادیر فیزیکی و تعاریف ردیف

J Q
Heat, quantity of

heat
حرارت، مقدار حرارت ١

W  Heat flow rate

توان حرارتی

مقدار حرارتی که در واحد زمان منتقل         

:شودمی

= dQ/dt

٢

W/(m.K) 
Thermal

conductivity

قابلیــت  (ضــریب ھــدایت حرارتــی    

)ھدایت حرارتی

ای به ضـخامت     توان حرارتی که از الیه       

گذرد وقتی که اختالف دما      یک متر می   

بین دو طرف الیه یک        )در حالت پایدار   (

:درجه باشد

q = - . grad T

٣

m2.K/W R
Thermal

resistance

مقاومت حرارتی سطحی 

ک      قابلیت عایق بودن از نظر حرارتــی ـی

.یــا چنــد الیــه از جــدار و یــا کــل جــدار     

ــن دو       ــالف دمـــای الزم، بـی مقـــدار اخـت

طرف یک متر مربع از یک الیه یا جـدار              

بــرای اینکــه تــوان     )در حالــت پایــدار  (
:حرارتی برابر با واحد از آن عبور کند

R = (Ti-Te)/q

که در آن   dای با ضخامت   در مورد الیه  

٤
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ای ثابــت بــوده و یــا رابطــه       Rمقــدار

:خطی با دما دارد

R = d /

W/(m2

.K)
h

Surface

coefficient of

heat transfer

ـطح       ضــریب تبــادل حــرارت در ـس
 نســبت شــدت جریــان حــرارت      جــدار

سطحی بـه اختـالف دمــا بیـن سـطح           

ت             جـدار و ھــوای محیــط مجاور در حاـل

.پایدار

٥

W/(m2

.K)
U

Thermal

transmittance

ضــریب انتقــال حــرارت ســطحی     
)بخشی از پوسته(

ی بــه اختـالف دمـا             نسبت تـوان حرارـت

ــط  ــن محـی ھـــای واـقــع در دو طـــرف    بـی

جــداری بــه ـسـطح یــک مترمربــع، در       

:حالت پایدار

U = / ( (Ti-Te). A )

٦

W/(m.K) Ul
Linear thermal

transmittance

ضریب انتقال حرارت خطی 

ی بــه اختـالف دمـا             نسبت تـوان حرارـت

ــط  ــن محـی ھـــای واـقــع در دو طـــرف    بـی

ک پـل حرارتی بـه             جـدارھایی دارای ـی

:طول یک متر، در حالت پایدار

Ul = / ( (Ti-Te). L )

٧

J/(kg.K) c
Specific heat

capacity

)جرمی(گرمای ویژه 

ت حرارتــی بـه جــرم کـل              نسبت ظرفـی

:جسم

c = C / W

٨

W/K H
Coefficient of

heat loss

ضریب انتقال حرارت ساختمان

یـا  (مقدار انتقـال حـرارت از سـاختمان            

در واحــد زمــان وقتــی     )بخشــی از آن  

اختــالف دمــای داخــل و خــارج آن یــک     
:درجه باشد

H =/ ΔT

٩

W/(m2

.K)
FS

Areal coefficient

of heat loss

ضــریب انتقــال حــرارت ســطحی     

ساختمان

ک مـتر مربـع               مقدار انتقــال حـرارت از ـی

شی از آن        (ساختمان   در واحــد   )یـا بخ

زمــان وقــتی اخـتـالف دمــای داـخـل و          
:خارج آن یک درجه باشد

FS = / ( A. ΔT )

١٠
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W/(m3

.K)
FV

Volumic

coefficient of

heat loss

ـضــریب انتقـــال حـــرارت حجمـــی  

ساختمان

ب                مقدار انتقال حرارت از یک مـتر مکـع

شی از آن        (ساختمان   در واحــد   )یـا بخ

زمــان وقــتی اخـتـالف دمــای داـخـل و          

:خارج آن یک درجه باشد

Fv =  / ( V. ΔT )

١١

m-1 IS Solar Index
ص خورشیدی شاخ ١٢

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از 
.آن پیگرد قانونی دارد
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٧پیوست

مقادیر ضرایب ھدایت حرارت مصالح متداول

ش طراحی عایق          باشد، مگر اینکه   مالک عمل می  )الف و ب  (کاری حرارتی   این مقادیر برای محاسبات ھر دو رو
.باشدصالح و با رعایت استانداردھای ملی تعیین شدهضرایب حرارتی مصالح توسط مراجع ذی

ضــریب ھدایــت  
حرارتــی مفیــد   

W/m.(λ0) بــر

سب Cح

ص  وزن مخصـــــــو
شــــک بــــر (ρ)خ

سب  kg/m3ح

مصالح

ھاسنگ

سنگھای آذرین و دگرگونی
٢/٢ ٢٩٠٠تا٢٣٠٠ س، پرفیر گرانیت، گنای
٢/٢ ٢٨٠٠تا٢٠٠٠ شیست، آردواز
٦/١ ٣٠٠٠تا٢٧٠٠ بازالت
١/١ ٢٧٠٠تا٢٠٠٠ پا، تراکیت، آندزیتسنگ

سنگھای آھکی 
٩/٢ ش از  ٢٥٩٠بی )مرمر(سنگھای سرد 
٤/٢ ٢٥٨٠تا٢٣٥٠ سنگھای سخت 
٤/١ ٢٣٤٠تا ١٨٤٠ سنگھای یکپارچه یا سنگھای نیمه یکپارچه 
٠/١ ١٨٣٠تا ١٤٨٠ سنگھای نرم 

٨٥/٠ ١٤٧٠کمتر از سنگھای خیلی نرم 
ماسه سنگھا

٦/٢ ٢٨٠٠تا٢٢٠٠ کوارتزی 
٩/١ ٢٧٠٠تا٢٠٠٠ آھکی 
٦/٢ ٢٨٠٠تا٢٦٠٠ ھای ساب و سنگ)فلینت(ھای چخماق سنگ
٨/١ ٢٥٠٠تا١٩٠٠
٩/٠ ١٩٠٠تا ١٣٠٠
٣٥/١تا٠/١ ٢١٠٠تا١٧٠٠ سفال 
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بتن
ی           بتن ھای با سنگدانه سـنگین سیلیســی، سیلیـس

آھکی و سنگ آھک
٧٥/١ ٢٤٠٠تا٢٢٠٠ بتن معمولی
٤٠/١ ٢١٠٠تا١٧٠٠ بتن متخلخل 

گدازی بتن با سنگدانه سنگین کوره آھن
ی  بتن معمول

٤/١ ٢٤٠٠تا٢٢٠٠ ای یا معدنی با ماسه رودخانه
٨/٠ ٢٣٠٠تا٢١٠٠  داندان با سرباره

بتن متخلخل 
٧/٠ ٢٠٠٠تا١٦٠٠ درصد ماسه رودخانه ١٠با کمتر از 

دانه  سبکبتن
بتن با پوکه طبیعی یا سرباره منبسط با ساختار 

٧۵٠وزن ظاھری سنگدانه در حدود (متخلخل 
kg/m3(

٥٢/٠ ١٦٠٠تا١٤٠٠ با ذرات ریر یا با ماسه
٤٤/٠ ١٤٠٠تا١٢٠٠
٣٥/٠ ١٢٠٠تا١٠٠٠ بدون ذرات ریر و بدون ماسه
٣٥/٠ ١٢٠٠تا١٠٠٠ وزن ظــاھری (بـتـن بــا خاکســتر بــادی سینترشــده       

)۶۵٠kg/m3سنگدانه در حدود 
٠٫٤٦ ١١٥٠تا ٩٥٠ وزن (پــا بتــن بــا ســنگدانه ســبک طبیعــی یــا ســنگ    

)۶٠٠kg/m3حدود ظاھری سنگدانه در
س منبسط یا شیست منبسط  بتن با ر

ش از  و عیار سیمان ٣٥٠وزن ظاھری سنگدانه بی
ش از  ٣٠٠بی

٠٥/١ ١٨٠٠تا١٦٠٠ با ماسه رودخانه بدون ماسه سبک 
٨٥/٠ ١٦٠٠تا١٤٠٠ با ماسه رودخانه ھمراه با ماسه سبک

و عیار ٥٥٠و ٣٥٠وزن ظاھری سنگدانه بین 
ش از  ٣٠٠١سیمان بی

٧٠/٠ ١٤٠٠تا١٢٠٠ ماسه رودخانه%١٠با ماسه سبک و حداکثر 
٤٦/٠ ١٢٠٠تا١٠٠٠ با ماسه سبک و بدون ماسه رودخانه

و عیار ٣٥٠وزن ظاھری سنگدانه کمتر از 
٢٥٠سیمان کمتر از 

٠٫٣٣ ١٠٠٠تا ٨٠٠ با ماسه سبک و بدون ماسه رودخانه
٠٫٢٥ ٨٠٠تا ٦٠٠ بدون ماسه و با عیار سیمان کم
٠٫٢٠ ٦٠٠کمتر از 

 سبکبتن با سنگدانه خیلی
٦تا ٣از (بتن متشکل از پرلیت یا ورمیکولیت 

اجرای درجا )میلیمتر
٣١/٠ ٨٠٠تا٦٠٠ ٣به ١:نسبت
٢٤/٠ ٦٠٠تا٤٠٠ ٦به ١:نسبت
١٩/٠ ٤٥٠تا٤٠٠ ھای بتن متشکل از ورمیکولیــت سـاخته شــده             الیه

در کارخانه

 متخلخل اتوکالوهبتن
٣٣/٠ ٨٢٥تا٧٧٥ ص اسمی ٨٠٠:وزن مخصو
٢٩/٠ ٧٧٥تا٧٢٥ ص اسمی ٧٥٠:وزن مخصو
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٢٧/٠ ٧٢٥تا٦٧٥ ص اسمی ٧٠٠:وزن مخصو
٢٤/٠ ٦٧٥تا٦٢٥ ص اسمی ٦٥٠:وزن مخصو
٢٢/٠ ٦٢٥تا٥٧٥ ص اسمی ٦٠٠:وزن مخصو
٢٠/٠ ٥٧٥تا٥٢٥ ص اسمی ٥٥٠:وزن مخصو
١٨/٠ ٥٢٥تا٤٧٥ ص اسمی ٥٠٠:وزن مخصو
١٧/٠ ٤٧٥تا٤٢٥ ص اسمی ٤٥٠:وزن مخصو
١٦/٠ ٤٢٥تا٣٧٥ ص اسمی ٤٠٠:وزن مخصو

 با خرده چوب بتن
١٦/٠ ٦٥٠تا٤٥٠ ھای چوب بتن متشکل از تراشه
١٥/٠ ٥٥٠تا٤٥٠ ـل ھــای چــوب و  شــده از تراشــه  ھــای ســاخته  پاـن

سیمان 
١٢/٠ ٤٥٠تا٣٥٠
١٠/٠ ٣٥٠تا٢٥٠
١٥/١ ٢١٠٠تا١٨٠٠ اندود، مالت و درزگیر

سیمان پنبه کوھی و سیمان پنبه کوھی 
سلولزی

٩٥/٠ ٢٢٠٠تا١٨٠٠ سیمانآزبست

٤٦/٠ ١٨٠٠تا١٤٠٠ سیمان سلولز 
٣٥/٠ ١٤٠٠تا١٠٠٠

گچ 
٥٠/٠ ١٣٠٠تا١١٠٠ گــچ بسـیار   (»بســیار غـنی  «یـا   »دوغاب غنی «گچ  

)سخت و گچ پاشیده
٣٥/٠ ١٠٠٠تا٧٥٠ ش ش مقوایی گچ قطعات پی ساخته گچی با روک

دانه یا با الیاف معدنی گچ با سبک
٣٥/٠ ١٠٠٠تا٨٠٠ ش مقوایــی      ش «ـگـج بــا روکــ ھــای و الیــه»ضــدآت

آرمه با الیاف معدنی گچ
٢تا ١از (گچ اندود با پرلیت یا ورمیکولیت 

:میلیمتر (
٣٠/٠ ٩٠٠تا٧٠٠ یک حجم برای یک حجم گچ 
٢٥/٠ ٧٠٠تا٥٠٠ دو حجم برای یک حجم گچ 

شم ھای معدنی پ
٠٤٧/٠ ٢٥تا ١٨ سنگپشم
٠٤١/٠ ٣٥تا ٢٥
٠٣٩/٠ ٨٠تا ٣٥
٠٤١/٠ ١٨٠تا ٨٠
٠٥٤/٠ ١٢تا ٩ شیشهپشم
٠٤٨/٠ ١٨تا ١٢
٠٤٣/٠ ٢٥تا ١٨

٠٫٠٣٧ ٨٠تا ٢٥
٠٫٠٣٩ ١٣٠تا ٨٠
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ھای گیاھیفراورده
چوبھای طبیعی 

٢٣/٠ ٧٥٠تا٦٠٠

ش، زبان گنجشک، زیزفون، قان یاغوشه، درختان     بلوط، ال
دارمیوه

ص طبیعی  ٨٠٠تا ۶۵٠kg/m3وزن مخصو
١٥/٠ ٦٠٠تا٤٥٠

ص طبیعی  ٦٥٠تا ۵٠٠kg/m3وزن مخصو

٢٣/٠ ٧٥٠تا٦٠٠

)برگ ریز(ھای درختھای صمغی بسیار سنگین چوب

ش از  ٧٠٠kg/m3وزن مخصوص طبیعی بی

١٥/٠ ٦٠٠تا٤٥٠
وزن مخصــوص طبیعــی  ای، کــاج ســواحل دریـا    کــاج نقــره 

kg/m3 ٦٠٠تا 500

١٢/٠ ٤٥٠تا٣٠٠ ص طبیعــی      کاج یــا صــنوبر، اپیسـه    ٣۵٠آ وزن مخصـو
kg/m3 ٥٠٠تا

١٢/٠ ٤٥٠تا٣٠٠ تـا   ٣۵٠kg/m3تبریزی، اکومه وزن مخصوص طبیعی          
٥٠٠

ص  چوبھای طبیعی خا
٠٥٤/٠ ١٢٠تا٦٠ بالزا 
٢٩/٠ ١٠٠٠تا٨٠٠ چوبھای سنگین 

صفحات سبک از الیاف چوب 
٢٠/٠ ١٠٠٠تا٨٥٠ »بسیار سخت«و »سخت«

٠٦٠/٠ ٢٥٠تا٢٠٠ »عایق حرارتی«صفحات معروف به 
٠٦٧/٠ ٣٠٠تا٢٥٠

شکل از تراشه ھای چوب صفحات مت
١٧/٠ ٧٥٠تا٦٥٠ )نئوپان(به ھم چسبیده 

٨٠٠تا ٧٠٠وزن مخصوص اسمی 
١٤/٠ ٦٤٠تا٥٥٠ ٦٩٠تا ٦٠٠وزن مخصوص اسمی 
١٢/٠ ٥٤٠تا٤٥٠ ٥٩٠تا ٥٠٠وزن مخصوص اسمی 
١٠/٠ ٤٠٤تا٣٦٠ ٤٩٠تا ٤٠٠وزن مخصوص اسمی 
١٦/٠ ٦٥٠تا٥٥٠ ٧٠٠تا ٦٠٠وزن مخصوص اسمی اکسترود شده

١٢/٠ ٦٠٠تا٥٠٠ شــکل از تراشــه    ص ھــای کتــان مت وزن مخصــو
٦٠٠اسمی 

١٠/٠ ٥٠٠تا٤١٠ ص اسمی  ٥٠٠وزن مخصو
٠٨٥/٠ ٤١٠تا٣٢٠ ٤٠٠وزن مخصوص اسمی 
٠٧٣/٠ ٣٢٠تا٢٣٠ ٣٠٠وزن مخصوص اسمی 

ال، تخته ســه (ای  صفحات توفال کوبی شده و توده         
)نئوپان

١٥/٠ ٥٥٠تا٤٥٠ با چوب کاج 
١٢/٠ ٤٥٠تا٣٥٠ با چوب اکومه یا درخت تبریزی 

چوب پنبه 
١٠/٠ ٥٠٠ متراکم 

٠٤٩/٠ ١٥٠تا١٠٠ ص  انبساط یافته خال
٠٥٥/٠ ٢٥٠تا١٥٠ انبساط یافته به ھم چسبیده با قیر یا بـا صــمغھای                 

مصنوعی 
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١٢/٠ ٤٠٠تا٣٠٠ کاه فشرده 

مصالح پالستیکی 
ــطالحًا یونولیـــت یــا      (اســـتایرن منبســـط  پلـــی اـص

)پالستوفوم
٠٫٠٥٨ ٩تا ٧ ش خورده در بلوک     صورت ھای قالبی تولیدشده به    بر

منقطع
٠٤٧/٠ ١٤تا ١٠
٠٤١/٠ ش از  ١٥بی
٠٥٨/٠ ٩کمتر از  گیری شده ممتد بدون پوسته سطحی قالب
٠٤٧/٠ ١٢تا١٠
٠٤٣/٠ ١٤تا١٣

٠٫٠٤١ ش از  ١٥بی
اکسترود شده 

٠٣٧/٠ ٤٠تا٢٨ با ھوا
٠٣٥/٠ ٣٥تا٣٠ HCFCبا 
٠٣٣/٠ ٤٠تا٣٥ CFCبا 
٠٥٠/٠ - دیگر موارد

سط(PVC)کلرور وینیلپلی شدهمنب
٠٣١/٠ ٣٥تا٢٥
٠٣٤/٠ ٤٨تا٣٥

یورتان پلی
٠٣٠/٠ ٤٠تا٢٧ ھا و بلوکھای انبساط یافته ممتد الیه
٠٣٣/٠ ٦٥تا٤٠ بلوکھای انبساط یافته منقطع 
٠٣٠/٠ - دیگر موارد

مصالح مصنوعی متراکم متداول در ساختمان 
٤/٠ ١٥٠٠تا ١٣٠٠ کائوچو مصنوعی 
٤/٠ ١٥٠٠تا١٠٠٠ فنول –فرمو 
٤/٠ ١١٥٠تا١٠٠٠ )نایلون، ریلسان(آمید پلی
٤/٠ ١٧٠٠تا١٤٠٠ استرپلی
٤/٠ ١٠٠٠تا٩٠٠ اتیلن پلی
٢/٠ ١٣٠٠تا١٢٠٠ س(متاکریالت متیل پلی س، پلکسی گال )آلتوگال
٢/٠ ١٤٠٠تا١٣٠٠ (PVC)پلی کلرور وینیل 
٤/٠ ١٦٥٠تا١٠٠٠ سیلیکن، (ھای عایق رطوبتی     بتونه درزھا و پرکننده       

)سولفور، اکریلیکپلیاورتان،پلی

محصوالت عایق رطوبتی 
٧٠/٠ ٢١٠٠ آسفالت خالص 
١٥/١ - ای آسفالت ماسه
٢٣/٠ ١١٠٠تا١٠٠٠ ھای نمدی و پوششھای نرم آغشته به قیرالیه

فلزت و آلیاژھا
٧٢ ٧٨٧٠ ص آھن خال
٥٢ ٧٧٨٠ فوالد 
٥٦ ٧٥٠٠ چدن 

٢٣٠ ٢٧٠٠ آلومینیم
١٦٠ ٢٨٠٠ دورالومین
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.باشدواحد مورد استفاده برای وزن سنگدانه و عیار سیمان کیلوگرم بر مترمکعب می-١

٣٨٠ ٨٩٣٠ س م
١١٠ ٨٤٠٠ برنج
٣٥ ١١٣٤٠ سرب

١١٢ ٧١٣٠ روی

١/١ ٢٧٠٠ شیشه 

دیگر موارد
شکل از ورمیکولیت یا پرلیت انبساط الیه ھای مت

یافته ساخته شده در کارخانه 
١٩/٠ ٥٠٠تا٤٠٠ ھای متشکل از ورمیکولیت به ھم چسبیده با الیه

سیلیکاتھا 
١٤/٠ ٤٠٠تا٣٠٠
١٠/٠ ٣٠٠تا٢٠٠

٠٥٨/٠ ١٩٠تا١٧٠ ھــای متشــکل از پرلیــت انبســاط یافتــه بــه ھــم       الیــه 
چسبیده با مواد چسبنده قیری 

٠٥/٠ ١٣٠تا١٢٠ )شیشه متخلخل(کف شیشه
٠٥٥/٠ ١٤٠تا١٣٠
٠٦٣/٠ ١٨٠تا١٤٠

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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ست ٨پیو

ساختمانیھای حرارتی سطوح داخلی و خارجی پوسته خارجی، الیهمقادیر مقاومت ھای ھوا و قطعات 

ش طراحی عایق           ی   )الف و ب  (کاری حرارتی    این مقادیر برای محاسبات ھر دو رو ی مربوطـه             مالک عمل ـم باشـد، مگــر اینکـه ضرایب حرارـت

.باشدصالح و با رعایت استانداردھای ملی تعیین شدهتوسط مراجع ذی

ھای حرارتی الیه ھوای مجاور سطوح داخلی و خارجی پوسته خارجیمقاومت١-٨-پ

کــه بـا آن در   )داخل یـا خــارج (بین سطوح داخلی و خارجی پوسته خارجی و ھوای محیط مجاور            (Ri)ھای حرارتی   در این قسمت، مقاومت   

س اســت ارائـه                  س ھستند، بسته به زاویه جدار نسبت به سطح افقی، جھت جریان حرارت و مشخصات فضایی که جــدار بـا آن در تمـا تما

m2.K/W]واحد مورد استفاده .گرددمی :است[

ـــای         س بــــا فـض ـــا ــدار در تـم جــ

شدهکنترل ن
س با فضای خارج جدار در تما

مجموع 

ھاالیه

ــــــة  الـی
ــوای   ـھ

خارجی

الیـــــة 
ھــوای 

داخلی

مجموع 

ھاالیه

ــــــة  الـی
ــوای   ـھ

خارجی

ـــــة  الی
ھــوای 

ی داخل

جریـــان جھـــت

حرارت

ــــــدار     ــــــه ج زاوی

ســطح     سبت بـه  ن
ی افق

٠٫٢٢ ٠٫١١ ٠٫١١ ٠٫١٧ ٠٫٠۶ ٠٫١١ افقی

ـــــــــــــــــــودی   عـم

شیابازاویــه ۶٠از بیــ

ــه نســـبت بـــه   درـج

سطح افقی

٠٫١٨ ٠٫٠٩ ٠٫٠٩ ٠٫١۴ ٠٫٠۵ ٠٫٠٩
رو به  

باال

ـــــی یابازاویــــــه افـق

ـــه ۶٠کمـــــتراز درجــ
افقیسطحبهنسبت

٠٫٣۴ ٠٫١٧ ٠٫١٧ ٠٫٢٢ ٠٫٠۵ ٠٫١٧
رو به  

پایین

ـــــی یابازاویــــــه افـق

ـــه ۶٠کمـــــتراز درجــ
افقیسطحبهنسبت
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ستة خارجی ھای حرارتی الیهمقاومت٢-٨-پ ھای ھوای محصور شده بین دو الیة جامد جدار پو

، بسته به زاویـه    )در صورت وجود   (ھای ھوای محصور شده بین دو الیة جامد جدار پوستة خارجی        ھای حرارتی الیه  در این قسمت، مقاومت    
جدار و ضخامت الیه داده شده است

ی مقاومت٣-٨-پ س مصالح بنائی متداولالیه)Ri(ھای حرارت ھای عناصر ساختمانی از جن

.m2]واحد مورد استفاده .شودھای حرارتی قطعات ساختمانی متداول ارائه میر اینجا، مقادیر مقاومتد K/W :است[

آجر

)نما(آجر پالک 

ی Riمقادیر مقاومت حرارت

)دیوار(آجر توپر 

سانتیمتر٥٫٥:ضخامت:ابعاد متداول ھر بلوک آجری

ض سانتیمتر١١تا ١٠:عر

سانتیمتر٢٢تا ٢٠:طول

کیلوگرم بر متر مکعب ٢٠٠٠تا ١٧٠٠بین :وزن مخصوص مادة آجر

ضخامت الیه ھوا به میلیمتر

٥١

تا

١٠٠

٢٥

تا

٥٠

١٤

تا

٢٤

١١٫١

تا

١٣

٩٫١

تا

١١

٧٫١

تا

٩

٥

تا

٧

جریـــان جھـــت

حرارت

ـه     ـه الـی زاوـی

سـبت      ھوا ن

ــه ســـطح   ـب
ی افق

٠٫١٦ ٠٫١٦ ٠٫١٦ ٠٫١٥ ٠٫١٤ ٠٫١٣ ٠٫١١ افقی

یابــاعمــودی 

ش زاویه ازبـی
درجـــــــــه٦٠

ـــبت  ـــهنـس ـب

سطح افقی

٠٫١٤ ٠٫١٤ ٠٫١٤ ٠٫١٤ ٠٫١٣ ٠٫١٢ ٠٫١١
روبــه 

باال

ــــــــــــی  افـق

کمتریابازاویه

درجــــه ٦٠از 

ـــه     ـــبت ـب نـس
سطح افقی

٠٫٢٠ ٠٫١٨ ٠٫١٦ ٠٫١٥ ٠٫١٤ ٠٫١٣ ٠٫١٢
روبــه 

پایین

ــــــــــــی  افـق

یابازاویه کمتر  
درجـــــه  ٦٠از 

نســـــــــــبت 

افقیسطحبه

ی مقاومت حرارت )مترسانتی(ضخامت 

٠٫٠٣ ٤تا ٣ )نما(آجر پالک 
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Rمقادیر مقاومت حرارتی  i

سوراخدار  )دیوار(آجر 

سانتیمتر٥٫٥:ضخامت:ابعاد متداول

ض سانتیمتر١١تا ١٠:عر

سانتیمتر٢٢تا ٢٠:طول

کیلوگرم بر متر مکعب ٢٠٠٠تا ١٧٠٠بین :وزن مخصوص مادة سفالی

درصد٤٠تا ٢٥:ھادرصد روزنه

Riمقادیر مقاومت حرارتی 

ی  سفال )دیوار(بلوک 

سانتی مترضخامت جدار به  ـــــــــکل   شــــ
آجرچینی

مقطع افقی

٣۵ ٢٢ ١٠٫۵ ۵٫۵

٠٫٠٩ ٠٫٠۵

٠٫٢٠

٠٫٣٠

مترضخامت جدار به سانتی ی شکل آجرچین

مقطع افقی

٣۵ ٢٢ ١٠٫۵

٠٫١٣

٠٫٢٨

٠٫۴٢

Page 3 of ٨پیوست5

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 19\Data\peyvast-8.html



Riمقادیر مقاومت حرارتی 

ی  سیمان )دیوار(بلوک 

Riمقادیر مقاومت حرارتی

ی  سفال )سقف(تیرچه و بلوک 

سانتیمتر٥٠:ھافاصله محور تا محور تیرچه

میلیمتر١٠تا ٨:ضخامت بدنه سفالی بلوک

ص خشک ماده سفالی بلوک کیلوگرم بر مترمکعب٢١٠٠تا ١٧٠٠:وزن مخصو

ش بتنی روی تیرچه )سنگین(سانتیمتر بتن با سنگدانه معمولی ٥:پوش

Riمقادیر مقاومت حرارتی 

مترضخامت جدار به سانتی مقطــع شکل بلوک    

ی افق

۴٠ 20 ١۵ ١٢،۵ ١٠٫٥ ٧٫۵

٠٫٢٠ ٠٫١۶

٠٫٣٠ ٠٫٢٧

٠٫٧٨ ٠٫٣٩
یا 

سانتی مترضخامت جدار به  ی شکل بلوک مقطع افق

۴٠ ٢٠ ١۵ ١٠٫۵ ٧٫۵

٠٫٠٩ ٠٫٠٧

٠٫١٩ ٠٫١۴

٠٫٣٢

ــه   ـخامت بلــوک ب ـض

ی مترسانت

شکل بلوک

٢۵مقطع افقی ٢٠
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)سقف(تیرچه و بلوک سیمانی 

سانتیمتر٥٠:ھافاصله محور تا محور تیرچه

میلیمتر٣٠تا ١٥:ضخامت بدنه سفالی بلوک

ص خشک ماده سیمانی بلوک کیلوگرم بر مترمکعب٢٢٥٠تا ١٩٥٠:وزن مخصو

ش بتنی روی تیرچه )سنگین(سانتیمتر بتن با سنگدانه معمولی ٥:پوش

Rمقادیر مقاومت حرارتی 
i

٠٫٢۶

٠٫٣۵

ــه   ـخامت بلــوک ب ـض

ی مترسانت
شکل بلوک

٢۵مقطع افقی ٢٠

٠٫١۵

٠٫٢۵

شرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد قانونی دارد .کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح ف
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٩پیوست 

مقادیر ضرایب انتقال حرارت جدارھای نورگذر و بازشوھای ساختمانی

ش طراحی عایق             ی    )الف و ب  (کاری حرارتی   این مقادیر برای محاسبات ھر دو رو باشــد، مگــر اینکــه ضــرایب انتقـال      مالک عمـل ـم
.ھستندW/m2.Kکلیة مقادیر بر حسب .باشدصالح و با رعایت استانداردھای ملی تعیین شدهحرارت توسط مراجع ذی

شیشهقاب(ضرایب انتقال حرارت پنجره ١-٩-پ (UG)بدون پرده داخلی )دارھای 

شیشهقاب(ضرایب انتقال حرارت پنجره ٢-٩-پ (UG)با پرده داخلی متحرک )دارھای 

زاویــه جــدار شــفاف نســبت بــه ســطح       

افقی

س پروفیل جن

ضـــخامت  

اســــمی   
الیــه ھــوا  

)میلیمتر(

نــــــوع 
شیشه

یــــا بــــا     (افـقـــی   

ـه ای کوچکتــر زاوـی
درجه نسبت   ٦٠از  

)به افق

ــــــودی  ـبــــــا (عـم

ای بزرگــتر یــا    زاویه
درجـه   ٦٠مساوی  

سبت به افق )ن

٥٫٥ ٥٫٠ سیویچوب یا پی
ساده

ـــره   پنـج
ساده

٦٫٥ ٥٫٨ فلز

٣٫٥ ٣٫٣ سیویچوب یا پی ٦

دوجداره

٤٫٣ ٤٫٠ فلز )٧تا ٥(

٣٫٣ ٣٫١ سیویچوب یا پی ٨

٤٫٢ ٣٫٩ فلز )٩تا ٧٫١(

٣٫٢ ٣٫٠ سیویچوب یا پی ١٠

٤٫١ ٣٫٨ فلز تــــــا  ٩٫١(

١١(

٣٫١ ٢٫٩ سیویچوب یا پی ١٢

٤٫٠ ٣٫٧ فلز ـــا ١١٫١( ـت

١٣(

٢٫٧ ٢٫٦ سیویچوب یا پی ش از بی
ساده دوپنجره

٣٫٢ ٣٫٠ فلز ٣٠

زاویــه جــدار شــفاف نســبت بــه ســطح       

افقی

س پروفیل جن

ضـــخامت  

اســــمی   
الیــه ھــوا  

)میلیمتر(
ــــــوع  نــــ

شیشه
ـــا  (افقــــی  ـــا ـب ـی

ای کوچکتــر  زاویــه 
ــه  ٦٠از  ــــ درجـــــ

)نسبت به افق

بــــــا  (عمــــــودی 

ای بزرگتر یــا     زاویه
ساوی   درجه ٦٠م

)نسبت به افق
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(UD)ضرایب انتقال حرارت درھا ٣-٩-پ

١-Vestibule

٤٫٢ ٣٫٧ سیویچوب یا پی
ساده

ـــره   پنـج
ساده

٤٫٨ ٤٫٢ فلز

٢٫٩ ٢٫٦ سیویچوب یا پی ٦

دوجداره

٣٫٤ ٣٫١ فلز )٧تا ٥(

٢٫٨ ٢٫٥ سیویچوب یا پی ٨

٣٫٣ ٣٫٠ فلز )٩تا ٧٫١(

٢٫٧ ٢٫٤ سیویچوب یا پی ١٠

٣٫٢ ٢٫٩ فلز ـــا  ٩٫١( تـــ

١١(

٢٫٦ ٢٫٤ سیویچوب یا پی ١٢

٣٫٢ ٢٫٩ فلز ـــا ١١٫١( ـت

١٣(

٢٫٣ ٢٫١ سیویچوب یا پی ش از  بی

ساده ٢٫٧دوپنجره ٢٫٥ فلز ٣٠

ــــــاور   ــــ مـج
فضـــــــــــای   

شدهکنترل ن

مـجــــــــــاور 

فضای خارج

ـــــــــد   ــــ ــــ درـص

شه خورشی

ــــــوع   نــــــ
شــــــه  شی

مصرفی

س   جنـــــ

در
نوع در

٢٫٠

٣٫٥ - -

چوب

ساده

٤٫٠ %٣٠کمتر از  ساده

٤٫٥ %٦٠و %٣٠بین 

٣٫٣ دوجداره

٤٫٥ ٥٫٨ - -

فلز

٤٫٥

٥٫٨ ساده

٥٫٥ %٣٠کمتر از 
دوجداره

٤٫٨ %٦٠و %٣٠بین 

٥٫٨ ساده شیشــــه  
بــــــدون   (

)قاب

٤٫٥ - - - چوب گردان

)مدور(
٥٫٢ - - - ـــا   ـــز ـی فـل

شیشه

٢٫٩ - - - چوب دو در         

روی (
پاشنه یا    

)کشویی

٣٫٣ - - - ـــا   ـــز ـی فـل

شیشه

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 
.قانونی دارد
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