
3 از1 

   مقررات ملي ساختمان 19ليست مبحث  چك
  تجويزي روش –  پوسته ساختمانكاري حرارتي طراحي عايقجهت 

  
  

  ……....…………………………  :شماره پالك ثبتي  . ……………………………    :شماره جواز
  …………...…………………………………………...................………………  :آدرس ساختمان

  

  معمارمشخصات مهندس 
   …………………………  :ادگينام و نام خانو

  .………………………  :شماره پروانه اشتغال

  مشخصات مهندس ناظر
      ………….………………  :نام و نام خانوادگي

  ..……………………… : شماره پروانه اشتغال
  

  
  
  

   ويژه اصلي عوامل - 1
  :)19 مبحث 4طبق جدول پيوست( گروه كاربري ساختمان -1-1

  كاربري د      كاربري ج     كاربري ب      كاربري الف 
  :)19 مبحث 3طبق جدول پيوست( نياز انرژي  محل احداث ساختمان -1-2

            كم       متوسط      زياد  
    : زيربناي مفيد ساختمان-1-3

   متر مربع 1000     بيش از        متر مربع 1000كمتر از 
  عيت بيش از آيا محل احداث ساختمان در مركز استان يا در شهري با جم-1-4
  خير      بلي      نفر واقع شده است؟ 1، 000،000 
               :)19  مبحث 5طبق پيوست (جويي در مصرف انرژي   گروه ساختمان از نظر ميزان صرفه-1-5

    4گروه     3گروه     2گروه     1گروه 
  
  

    اطالعات كلي - 2
  :مشخص گردد) 19 مبحث 2-2-3-19طبق بند ( با توجه به شرايط طرح، ضرايب مورد استفاده -2-1

       %85  ضريب كاهش        گيري از انرژي خورشيدي بهره
     %120  ضريب افزايش         استفاده از انرژي برقي

       %88  ضريب كاهش      امكان كاهش سطوح جدارهاي نورگذر
       %82  ضريب كاهش      هاي نوين تهويه استفاده از سيستم

  



3 از2 

هـاي حاصـل بـراي جـدارهاي مختلـف پوسـته               ، مقاومـت   1-2شده در قسمت      به ضرايب مشخص   با توجه    -2-2
  خارجي چقدر است؟

  
  طرح  مرجع  نوع جدار  [K.m2/W]  مقاومت حرارتي

      سبك  
      سنگين  ديوار
      مجاور فضاي كنترل نشده  
      سبك  
      سنگين  سقف
      مجاور فضاي كنترل نشده  
      سبك  

      سنگين   مجاور هواكف
      مجاور فضاي كنترل نشده  

      عايق پيراموني  كف روي
      عايق زير تمام سطح  خاك

  
هاي عناصر ساختماني بـيش از مقـدار حـداكثر تعيـين              در صورتي كه ضريب انتقال حرارت متوسط يكي از گروه         : توضيح

جزييات ايـن محاسـبات و      . ده شود  مقررات ملي ساختمان باشد، الزم است از روش طراحي الف استفا           19شده در مبحث    
  . گردد ليست ارائه مي   چك3مقادير الزم براي تعيين ضريب انتقال حرارت مرجع در فرم 

  
  : تعداد و شماره عناصر مورد استفاده در طراحي ساختمان را با تكميل جدول زير مشخص كنيد -2-3

  
 شماره آخرين عنصر  شماره اولين عنصر  تعداد  نوع عنصر

        ديوار
        بام تخت يا شيبدار
        كف در تماس با هوا
        كف در تماس با خاك

        جدار نورگذر
        در

        نشده فضاي كنترل
  



3 از3 

   تعيين ضرايب انتقال حرارت عناصر ساختماني – 1 -فرم  ب
  

بـا نـشان دادن   (ص نماييـد  دهنده  و شماره عناصر مورد نظر را، در كادر زيـر، مـشخ              هاي تشكيل   جزييات اجرايي مربوط به اليه    
  . در ضمن، براي هر مورد، مقاومت حرارتي عناصر مختلف را مشخص نماييد). طرف داخل و خارج عنصر

      
      :شماره عنصر 

      
      .نوع عنصر با تيك مشخص گردد

      ديوار  
     بام تخت يا شيبدار  
     كف در تماس با هوا  
     كف در تماس با خاك  
      جدار نورگذر  
      در  
             نشده فضاي كنترل  
  = R  [m2.K/W]  مقاوت حرارتي عنصر   

  
  
  
  

      :شماره عنصر 
      

      .نوع عنصر با تيك مشخص گردد
      ديوار  
     بام تخت يا شيبدار  
     كف در تماس با هوا  
     كف در تماس با خاك  
      جدار نورگذر  
      در  
             نشده فضاي كنترل  
  = R  [m2.K/W]   عنصر مقاوت حرارتي  

  
  


