
5 از1 

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

  
  

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

  

  معمارمشخصات مهندس 
    …………………………  :وادگينام و نام خان

  .………………………  :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      ي ج كاربر    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 

  

  ي با جمعيت بيش از آيا محل احداث ساختمان در مركز استان يا در شهر-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 

  



5 از2 

    اطالعات كلي - 2
         غيربرقي برقي    .مشخص نماييد) 2-3-2-19طبق بند ( نوع انرژي مصرفي را -2-1
      غيروياليي وياليي    .تعيين نماييد) 2-1-19طبق تعريف بند ( نوع ساختمان را -2-2
  .مشخص كنيد) 5-3-2-19طبق بند (كه ساختمان غيروياليي است نوع استفاده را   در صورتي-2-3

           منقطع مداوم     
جويي در مصرف انرژي و   از نظر ميزان صرفه1غير وياليي است و درگروه  نكه ساختما  در صورتي-2-4

قرار دارد، آيا در طراحي از ضريب تصحيح ) 19 مبحث 3مطابق پيوست (اي با نياز گرمايي زياد  درمنطقه
استفاده ) 3-1-3-19طبق بند  (19هاي مندرج در مقررات ملي مبحث  انتقال حرارت مرجع و تخفيف

  خير       بلي               است؟ شده
ها،   ، مقدار شاخص خورشيدي را مشخص كرده، كروكي4-2 در صورت مثبت بودن جواب سئوال -2-5

   = Is          .پيوست  نماييد) 19 مبحث 2طبق پيوست (مقاطع و تصاوير مورد نياز را 
) 19وست طبق پي( حرارتي ساختمان را ، گروه اينرسي4-2 در صورت مثبت بودن جواب سئوال -2-6

  .مشخص و محاسبات را پيوست نماييد
  اينرسي حرارتي زياد   اينرسي حرارتي متوسط        اينرسي حرارتي كم

 ، ضريب تصحيح انتقال 6-2 و 5-2 ، با توجه به نتايج 4-2 در صورت مثبت بودن جواب سئوال -2-7
  :  حرارت مرجع و حجم مفيد ساختمان مشخص گردد

 [W/m3.K]  γ  =       V    =                         [m3]   
  
  : مورد استفاده در طراحي ساختمان را با تكميل جدول زير مشخص كنيدانواع جدارهاي تعداد -2-8

  

  نام جدار
  تعداد
  انواع

  شماره اولين
  عنصر

  آخرينشماره 
  عنصر

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

        جدار نورگذر
        در

        نشده فضاي كنترل



5 از3 

   تعيين ضرايب انتقال حرارت عناصر ساختماني - 1-فرم  الف
بـا  (در كادر زير، مشخص نماييـد  دهنده  و شماره عناصر مورد نظر را،  هاي تشكيل جزييات اجرايي مربوط به اليه  

در ضمن، براي هر مورد، مقاومت حرارتي و ضريب انتقـال حـرارت عناصـر               ). نشان دادن طرف داخل و خارج عنصر      
  . مختلف را مشخص نماييد

      :شماره عنصر
    .نوع عنصر با عالمت  مشخص گردد

      
      ديوار  
      بام تخت يا شيبدار  
     كف در تماس با هوا  
     كف در تماس با خاك  
      جدار نورگذر  
      در  
              نشده فضاي كنترل  

  
  

شماره 
  اليه

مشخصات مصالح 
  دهنده اليه تشكيل

مرجع مورد استناد براي 
 تعيين ضريب هدايت حرارت

  ضريب هدايت حرارت

 (W/m.K) 
 ضخامت اليه

d  (m) 

مقاومت 
 حرارتي اليه
R (m2.K/W) 

         
         
         
         
         
           

  اليه هوا
مرجع مورد استناد براي 

تعيين مقاومت حرارتي بين 
 سطح عنصر و هواي محيط

  توضيحات
مقاومت 

  حرارتي هوا
R (m2.K/W) 

       يا فضاي كنترل نشده داخل
          خارج 

     RT          (m2.K/W)  مقاوت حرارتي كل عنصر   
   U           (W/m2.K)ضريب انتقال حرارت عنصر   

  



5 از4 

   تعيين توان حرارتي و ضرايب انتقال حرارت عناصر ساختماني  - 2-فرم  الف
  

  :هاي عناصر زير بايد تكميل گردد اين فرم براي هريك از گروه
  

 ديوار 
 بام تخت يا شيبدار 
 كف در تماس با هوا 
 كف در تماس با خاك 
 جدار نورگذر 
 در 
 نشدهفضاي كنترل 
 رارتيهاي حپل 

  
  .باشد هاي ذكر شده در باال مدنظر مي با عالمت مشخص نماييد در اين فرم كدام گروه از گروه

  
  

  شماره عنصر
  ضريب انتقال حرارت

  عنصر  
U (W/Km2) 

  مساحت 
  

A(m2) 

 1ضريب تقليل

  

  
U.A  

(W/K) 

 2توان حرارتي
U.A.  
 (W/K) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     

            جمع
  

  =   P    =   Σ (U.A.)       توان حرارتي كل مربوط به عناصر اين گروه

  

                                                 
 . هاي كافي قابل كاهش باشد هاي علمي معتبر و داده روش شود، مگرآنكه با استناد به  فرض مي1  مساوي با   مقدار1
 .باشد كلوين درجه 1هاي داخل و خارج  كه اختالف دماي بين محيط گذرد، زماني زان انرژي است كه در واحد زمان از عنصري مي توان حرارتي مي2



5 از5 

    تعيين ضريب انتقال حرارت مرجع و طرح ساختمان - 3 -فرم  الف
  
  

  A  Û  Û . A  U . A  گروه عنصر ساختماني
  [m2] [W/(m2.K)] [W/K] [W/K] 

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

          جدار نورگذر
          در

          نشده فضاي كنترل
          هاي حرارتي پل

  
               = H = (W/K)      :ضرايب انتقال حرارت ساختمان

                 
  

 بيـشتر باشـد،     )(از ضريب انتقال حـرارت مرجـع        ) H(كه مقدار ضريب انتقال حرارت طرح         در صورتي 
  .بايد تغيير يابد) …كاري حرارتي،  ميزان عايق(طراحي قابل قبول نيست و مشخصات عناصر 

  
  
  
  
  
  
  
  


