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:چكيده   

جب شكوفايي مستقيم موقرار دارد كه بطور مستقيم و غير ترين بخشهاي اقتصادي كشور در كنار نفت و انرژيسازي يكي از مهمساختمان صنعت

نشان داده است كه ساالنه ميلياردها دالر در كشور براي  ،در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن پژوهشها گردد.اقتصاد كشور و اشتغالزايي مي

اين در حالي است  زند.هاي اقتصادي كشور ميه خودي خود ضربات سنگيني بر پايهشود كه اين بتامين انرژي مورد نياز در ساختمانها صرف مي

رويه از ذخاير محدود ه بياستفاد، هاي اقتصاديكاهش هزينهجويي كرد كه عالوه بر درصد صرفه 40تا توان مي كه با الگوهاي بهينه مصرف انرژي

سازي هاي بسيار زيادي در صنعت ساختمانروش توان كاهش داد.باشد را ميسوخت و به دنبال آن آلودگي هوا كه معضل امروزه كشورمان نيز مي

   نقش طراحي و اجزاي ساختمان، هاي مناسب،ب پنجرهانتخا .رود كه هر كدام از آنها به نحوي در كاهش مصرف انرژي موثر استبه كار مي

باشند كه در اكثر موارد در حيطه از جمله روشهاي مطرح مي كاربرد مواد پليمري و نانو تكنولوژي و... مصالح و اجزاء ساختماني، حرارتي، هايعايق

از ديدگاه يك  مروري در اين مقالهبه صورت تخصصصي مورد توجه قرار نگرفته است. باشد كه متاسفانه در كشور ما تخصصي مهندسي شيمي مي

 بهاست كه  شده مورد توجه قرار گرفته ،ژيساختمان و به دنبال آن كاهش اتالف انر در گرفته شدهطراحي و جنس مواد بكار  مهندس شيمي،

 .شده است شارها نيز تجربه كشورهاي مختلف در زمينه ساختمان سازي

  مهندسي شيمي انتقال حرارت، ،اشتغال زايي سازي،ساختمان هاي مصرف،الگو اقتصاد و نفت، اتالف انرژي، :كليدي  كلمات

 

مقدمه  .1  

 ها سال بوجود آمده است مورد پذير كه طي ميليونارزش واقعي اين سرمايه ملي پايانوجود منابع غني سوخت در كشورمان باعث شده است تا 

اين در حالي  شود.هزينه مي ،دهد ساالنه بيش از پانزده ميليارد دالر براي مصرف انرژيطوري كه آمار و ارقام نشان ميهمان قرار گيرد.كم توجهي 
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 سيلي،پذير سوختهاي فعالوه بر حفظ ذخاير پايان ،هااتالف درصورت جلوگيري از .باشدميرويه ش از يك سوم آن ناشي از اتالف بياست كه بي

 ].1[شودمينيز هاي ناشي از آن موجب كاهش آلودگي و هزينه

رويه اين محيطي ايجاد شده بر اثر مصرف بي هاي فسيلي و مسائل حاد زيستبحران انرژي محدوديت منابع سوخت از جمله عوامل موثر در بروز

مهمتر از آن اندركاران و متخصصين مسائل انرژي را به فكر ابداع روشهاي جديد در توليد انرژي و اين مساله دست باشد.ها ميقبيل سوخت

هاي مصرف صارف خانگي يكي از عمده ترين محلرويه انرژي در تمام اركان زندگي بشر واداشته است كه با توجه به اينكه مجلوگيري از اتالف بي

 ].8[انرژي در ساختمان معطوف شده است هكارهاي كاهش مصرفبررسي راان به توجه صاحب نظر انرژي است،

 

٪22سقف ها     

 
  

 
 
 

٪26پنجره ها       

 

٪9ديوار ها   ٪35تهويه و نفوذ هوا     

 

٪8كف     

  ].11[ هاي مسكونيندر قسمتهاي مختلف ساختما انرژي نمايي از اتالف :)1شكل (

 به صورت مروري بررسي شده است.سازي مصرف انرژي تعدادي از راههاي بهينه مقاله در اين

 متدولوژي و راهكارهاي ممكن : -2

: نقش مصالح و اجزاي ساختماني در كاهش مصرف انرژي 2-1  

  رنگ و  گچ، سنگ ساختماني، نماي ساختمان، بلوك هاي سفالي، آجر، آهك، بلوك بتني، مالت بنايي، شن و ماسه، مصالحي مانند سيمان،

ضريب كلي انتقال حرارت يك ديوار آجري معمولي (نماي  ،به طور مثال ها موثر است.در كاهش مصرف انرژي در ساختمان هادهنده شپوش

يعني هر متر  ،وات بر متر مربع بر درجه سيلسيوس است 02/0حدود  سانتيمتر 22 كاري در داخل) به ضخامتسفيد و گچ خارجي آجري دانه،

اما بر اساس قوانين  .شودوات مي 02/2باعث انتقال حرارت به ميزان  ،مربع از اين ديوار به ازاي هر يك درجه اختالف دماي هوا در دو طرف

ان اتالف به عبارت ديگر ميز وات بر متر مربع بر درجه سيلسيوس است، 7/0ضريب انتقال حرارت مجاز براي ديوارهاي خارجي  ،ساختمان ايران
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حدود يك سوم انتقال حرارت مجاز است به همين دليل ميزان مصرف انرژي در ساختمانها در  سانتيمتر 22حرارت در ديوار خارجي به ضخامت 

  ].5ست [ا ايران باال

ها: كاربرد نانو تكنولوژي در بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان 2-2  

از جمله دستاوردهاي فراوان  با خواص مورد نظر است كه هنوز در آغاز راه خود در جهان قرار دارد. ،جديد نانوتكنولوژي علم ساختن اتم به اتم مواد

                    ست كه تحول شگرفي را در اين زمينه ايجاد ا سازي انرژي با كارآيي باالمصرف و ذخيره انتقال، كاربرد آن در توليد، اين فناوري،

تواند به دو يا چند برابر شدن بازدهي سلولهاي مي مثالً .پتانسيل تاثير چشمگيري در كارايي ذخيره و توليد انرژي دارد نانوتكنولوژي كند.مي

كننده خواهند بود و تر و خود ترميمايمن تر،سخت تر،سبك تر،شوند قويساختاري كه توسط اين فناوري توليد ميمواد نانو نجامد.اخورشيدي بي

 عبارتند از: از جمله كاربردهاي آن شود.بكارگيري اين مواد باعث كاهش مصرف انرژي ميطبيعي است كه 

در هواي گرم سفيد و در هواي سرد  مثالً .دهندتغيير رنگ مي ،شوند با توجه به دماي هوامي برخي رنگهايي كه با موادي با ساختار نانو تهيه -1

 سياه هستند تا تنظيم دماي خانه و ميزان جذب انرژي خود به خود صورت گيرد.

 اي هستند.اراي ساختار مناسب كوانتومي اليههاي مخصوص نانويي كه داستفاده از المپ -2

 كنند.كمك ميجوي اند كه به تنظيم خودكار نور و دماي اتاق بر حسب شرايط هايي ساخته شدهكننده كنترلحسگرها و  -3

 دهد.ورد نياز در ساختمان را كاهش تواند تا حد زيادي نياز به انرژي براي تصفيه و پمپاژ آب متوان از انرژي خورشيدي كمك گرفت كه ميمي -4

 .نجامداهاي مبتني بر بخار و موتوهاي مبتني بر احتراق بيخچالتواند به تسهيل يانتقال فوتون در مواد نانو ساختاري مي -5

 تابستانها واستفاده آن در شبها و يا موقع زمستان، ايجاد سوپر خازنها براي ذخيره انرژي خورشيدي در روزها -6

 انرژي الكتريكيافزايش نرخ انتقال گرما در سياالت از طريق تعليق ذرات نانو كريستالي و به حداقل رساندن اتالف  -7

 هاي كربني كه يك ششم وزن فوالد و صد برابر مقاومت آنرا دارند.استفاده از نانو لوله -8

 گرما و بكارگيري آن در سطوح جانبي ساختمان ،تهيه مواد عايق جهت جلوگيري از اتالف سرما -9

 ارتعاش، ،آالت و نيز كاهش سايش و خوردگيي ماشينير نيروهاي فراهم در طراحفشارهاي مكانيكي و سا كاهش چسبندگي و اصطكاك، -10

 .]2،12نوسان و تشعشع است كه هر يك نقش بزرگي در مصرف انرژي ماشين آالت دارد [ شوك،

هاي حرارتي در جداره ساختمان: استفاده از انواع عايق 2-3  

ابر انتقال گرما و سرما ميزان ظرفيت گرمايي و مقاومت آنها در برشوند، به علت ها استفاده ميبرجانواع ها كه در وسايل گوناگون تا قاين عاي

هاي عايق حرارتي . اليهخواهد شدگيري كم شدن اتالف انرژي به ميزان چشمباعث  برده شودها در ساختمانها بكار اين عايقاگر  .باشدمناسب مي
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اي نوع آب و هواي هر منطقه نوع ويژهر است كه البته با توجه به گيري در كاهش اتالف انرژي موثبه ميزان چشم در اجزاي مختلف ساختماني

 ].   5[شوداشاره ميتعدادي از آنها به دارند كه در اينجا 

 هاپنجرهآرگون در بين قاب  گاز ندهي انرژي گرمايي خورشيدي و ديگري وارد كردضريب بهره از دو روشها كاري پنجرهبراي عايق ها:پنجره -1

 .شوداستفاده مي

كاري شده هاي بتني عايقهستند و در كشورهاي صنعتي از قابوري انرژي طبقات زيرين با اهميت از نظر بهره ها و طبقات زيرين:فونداسيون -2

 شود.به صورت پيش ايزوله و پيش قالب استفاده مي

ي و سازي اسكلتهاي پيشرفتهكنند يكي در تكنيكبه دو روش عمل مي در ديواره و سقف ساختمانها كشورهاي صنعتيدر  ها:ديوارها و سقف -3

 ].5كاري ساختماني [هاي عايقديگري جايگزيني پنلها يا قاب

با محيط زيست سازگاري دارد و به عنوان عايق حرارتي از  ) كامالً EPSاستفاده از صفحات پلي استايرن انبساطي: پلي استايرن منبسط شده (  -4

هاي پلي استايرن دانه ماده اوليه اين عايق، مورد استفاده قرار مي گيرد. چگالي پايين و ... عدم تصاعد گازهاي سمي، قبيل هدايت حرارتي پايين،

  )  تعدادي از1جدول(در  گردد.مي ها تبديل يرن در پتروشيميافزودن يك عامل انبساطي نظير پنتان به پلي استا باشد كه باقابل انبساط مي

 .خواص پلي استايرن انبساطي آورده شده است

].10مقايسه خواص پلي استايرن [ :)1جدول شماره (  

 kg/m3 ( 16 20 24 30 ( دانسيته

kN/mP)مقاومت كششي  

2
P) 200 230 300 410 

kN/mP) مقاومت فشاري

2
P), 110 130 180 250 

kN/mP)مقاومت برشي 

2
P) 140 180 220 330 

s*10Pانتقال بخار آب

-12 5/3 3 5/2 2 

  ضريب انبساط حرارتي خطي

(°C-1) 

5/6 *10P

-5 

 

       بار براي ساختماني مطلوب بايد حرارت و  شاره دارد.اعملكرد حرارتي ساختمان به فرآيند مدل انتقال انرژي بين ساختمان و اطراف آن 

تواند براي ساختمانها به درستي انتخاب شود. اندازه توانايي تعيين اثر كنندگي آن برآورد شود كه اندازه و انتخاب تجهيزات تهويه مطبوع ميخنك
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دليل اينكه چرا هيچ  .كندط داخلي بهتر كمك ميرآمد با شرايبخشي طراحي يك ساختمان به تحول طرح هاي تكميل شده براي تحقق انرژي كا

كند به خاطر عدم تعريف كميتي مناسب در ميان معماران است كه البته متقاضيان چگونگي ي خورشيدي در معماري استفاده نميكس از انرژ

 ].10،7ند [خواهند بدانگونه هزينه اضافي و كاهش دما يا تغيير در طراحي را ميزياد يا توجيه هرذخيره انرژي 

 شود كه عبارتند از:تمان از راه هاي مختلفي تلف ميحرارت داخل ساخ

 هاكف و پنجره در، سقف، هاي ساختمان شامل ديوار،تلفات حرارتي از جداره -الف

  تلفات حرارتي در نتيجه ورود هواي سرد خارج به داخل ساختمان. -ب

 هواي ساختمان و يا نفوذ هواي خارج به طور طبيعي از درزهاي در و پنجره و غيره رخ دهد. اين تلفات حرارتي ممكن است از طريق تهويه اجباري

 )1( توان توسط رابطهدر تماس با فضاي خارج است كه مي هايهحاصل جمع انتقال حرارت از تمام جدار تلفات حرارتي از جداره هاي ساختمان،
 معرفي كرد.

1Q درها و پنجره ها + انتقال حرارت از سقف و كف = انتقال حرارت از ديوارها،                                                                            ) 1(  
 شدت حرارت منتقل شده را مي توان از رابطه كلي زير بدست آورد. براي محاسبه هر يك از اجزاي رابطه فوق،

Q = U A (TR1R-TR2R)  )2(   
ضريب كلي انتقال حرارت بوده كه بيانگر مقاومت حرارتي هوا در دو طرف جداره و مجموع مقاومت اجزاي تشكيل دهنده جداره  Uرابطه فوق در 

  جامد مي باشد. 

بااختالف دماي بين متناسب  هاي يك ساختمان با محيط اطراف،شدت حرارت مبادله شده بين جداره دهد،) نشان مي2كه رابطه (طور  همان

دماي طرح خارج  شود.خارج و دماي طرح داخل استفاده ميبراي ارزيابي اين مقادير از دو كميت دماي طرح  داخل و خارج از ساختمان است.

سال ثبت عبارت است از ميانگين حداقل دماي هواي خارج از ساختمان در زمستان يا حداكثر دماي خارج از ساختمان در تابستان كه طي چند 

 ].3هاي ايران قابل دسترسي است [زمان هواشناسي براي هر يك از شهراين مقادير توسط آمارهاي سا گرديده است.

دماي طرح داخل بر اساس شرايط آسايش انسان طرح ريزي مي شودو لذا با توجه به اينكه مقدار رطوبت نسبي نيز در كيفيت هوا و احساس 

شرايط طرح داخل  ول متعددي در مراجع وجود دارند كهاجد شوند.ا يكديگر تعيين مياين دو كميت همزمان ب راحتي ساكنين نقش مهمي دارد،

  .]4،3دهند [هاي مختلف يك ساختمان ارائه ميهاي مختلف و حتي براي اتاقرا براي ساختمان

چنانچه در  نظر توسط وسايل تهويه گرم يا سرد شود.مقادير موجود براي دماي طرح داخل مربوط به شرايطي است كه اتاق و يا فضاي مورد 

 ].3[شوداز يكي از روشهاي زير استفاده ميشوند براي محاسبه دماي آن ايي وجود دارد كه گرم يا سرد نميها و يا فضاهاتاق ساختمان،

 :شود)تخمين زده مي3با استفاده از رابطه( اي كه با منبع گرمايي غير عادي نظير آشپزخانه يا موتورخانه مجاور استدماي اتاق سرد نشده

Pدماي طرح خارج+(                                )3(

0
PF25  دماي اتاق سرد نشده مجاور با منابع غير عادي گرما15الي =(  
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فقط به ميزان اندكي تغيير سال زير دماي خاك در طول  ثابت است. ها به طور معمول ناچيز و در طول سال نسبتاًانتقال حرارت از كف ساختمان

كنند و ميزان انتقال حرارت از تفاده از دماي طرح خارج ارائه ميبا اين حال جداولي در اختيار هستند كه مقدار دماي زمين را با اس .كندمي

تن دماي طرح خارج و نيز مساحت توان با در اختيار داشلذا مي هند.داز دماي زمين در اختيار قرار مي ديوارها و كف زمين را به عنوان تابعي

 ].3،6مقدار انتقال حرارت به زمين را ارزيابي نمود[ ديوارها و كف زمين،

 )4( V = v*n 

 تعداد دفعات تعويض هواي اتاق در ساعت است.) n(حجم اتاق يا فضاي مورد نظر و  )v(محاسبه تلفات حرارتي يا تهويه هوا و (V)در اينجا 
)5( QRdR = V*DRairR* 0.241*(TRiR-TR0R) 

  حرارتي را بدست آورد. رمقدار بامي توان  )QRdR( كه از طريق
سانتي)،سقف  11و  22سانتي) و ديوارهاي داخلي ( 22هاي ساختمان شامل ديوارهاي خارجي (حاسبه شدت انتقال حرارت از جدارهبه منظور م

ها با فرض استفاده از مصالح نتقال حرارت براي كليه اين جدارهكلي انخست مقدار ضريب  ها،درها و پنجره، كف ساختمان بام و سقف طبقات،

و دماي داخل  ،سپس با در اختيار داشتن سطح جدارو  هر يك از اين اجزا محاسبه گرديد ،در دست داشتن ضريب هدايت حرارتي معمولي و با

   و مقدار هواي نفوذي در هر اتاق نيز با استفاده از روابطشود مي محاسبه )2مقدار شدت انتقال حرارت از جدار بر اساس رابطه ( ،دماي خارج طرح

و حاصل  شودمياجرا  اين محاسبات براي كليه طبقات ساختمان در دو فصل تابستان و زمستان (هر يك چهار ماه از سال) د.وربدست آ )4و5 (

 ها بدست آورد.شده در زمستان براي اين ساختمان جمع سرماي تلف شده در تابستان  و گرماي تلف

با فرض دماي  آيد.با استفاده از تبخير آب بدست مي براي جبران سرماي تلف شده در تابستان از كولر آبي استفاده مي شود.اين سرما در كولر آبي

 ل به ازاي تبخير يك متر مكعب آب است.ژومگا 68,27درصد، مقدار گرماي نهان تبخير آب  15درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي  35

 ].13[بدست آورد توان حجم كل آب الزم رابنابراين با در اختيار داشتن كل سرماي تلف شده در تابستان مي

: نقش مواد پليمري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان 2-4  

باشد كه در سالهاي اخير با جايگزيني اين مواد به مصرف انرژي ميرترين روشهاي كاهش يكي از موث استفاده از مواد پليمري در صنعت ساختمان،

 ها،و چوب و در ساخت چهار چوب پنجره جاي فلزاته سازي نمود پيدا كرده است و در محل مناسب باد سنتي مورد استفاده در ساختمانجاي مو

تفاوت شاخص پليمرها از  رود.زيبايي و دوام بيشتر بكار ميظور نماي خارجي ساختمان و تركيب آن با مصالح ساختماني همچون بتون به من

از طرف ديگر سبك بودن مواد  توان از گرماي نهان خود مواد پليمري براي توليد انرژي استفاده كرد.ها اين است كه ميشيشه و سراميك فلزات،

دوام و  ژيكي و همچنين دارا بودن خاصيت عايق در برابر حرارت،هاي بيولوتي و مقاومت آنها در برابر تخريبپليمري نسبت به مواد ساختماني سن

    ها گرديده است كه خاصيت خراشتجاري و آسمان، هاي مسكونيكاربرد فزاينده اين مواد ساختمانرطوبت و صدا سبب  طول عمر بيشتر،

 پذيري و بيولوژيكي دارند.تخريب
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تنها مخارج  كند.سياري را بر جوامع بشري تحميل ميهاي بابل اجتنابي است كه هزينهل غير قزدگي قطعات فلزي يكي از مسائخوردگي و زنگ

 خوردگي هاي اقتصادي،غير از هزينه بيليون دالر برآورد شده است. 8در اياالت متحده امريكا  90ن در اوايل دهه آساالنه خوردگي و جلوگيري از 

هاي سطوح پوشش دهنده رنگها و شود.انرژي بسيار زيادي صرف مي توليد مجدد فلزات جايگزين،شود و براي سبب از بين رفتن منابع طبيعي مي

افزايش طول عمر مصالح  توان به منظور محافظت فلزات در برابرخوردگي بكار برد.شوند را ميه مياشباع تهياسترهاي غيراز پلي پليمري كه اساساً

مت آنرا به مقدار زياد به عنوان مثال افزودن مقادير معيني از يك پليمر خاص به بتون مقاو است.سازي انرژي ساختماني راه ديگري در ذخيره

 .]14[دهدافزايش مي

هاي هاي پنجرهر دارند. امروزه در نما و پروفيلباشد كه در برابر تابش نور خورشيد قراآن دسته از مصالح ساختماني مي مساله ديگر افزايش دوام

اي كه در پليمرها بكار اولين ماده پايدار كننده .شودر ماوراي بنفش خورشيد استفاده ميان زيادي از جهت محافظت در برابر نوساختمان به ميز

در صنعت ساختمان از دوده به علت تاثير در زيبايي و ظاهر مصالح  دوده موثرترين ماده جذب نوري شناخته شده است. دوده بود. گرفته شد،

ارزش گرمايي  ها و پليمرها مواد با ارزشي هستند.پالستيك از نظر گرمايي، در مصارف اختصاصي مثل توليد لوله استفاده مي شود.ساختماني تنها 

ارزش گرمايي پالستيك  )2(شماره  جدول هم اندازه ارزش گرمايي نفت است. بيش از ارزش گرمايي زغال و تقريباً پالستيكهاي هيدروكربن عمالً

 .]8دهد[نشان ميرا واد سوختي ها با ديگر م

]8ها [مقايسه ارزش گرمايي پالستيك : )2جدول (  

)kg/mJ(انرژي گرمايي   سوخت 

 متان 53

 گازوئيل 46

 نفت 43

 زغال 30

 پلي اتيلن 43

 مخلوط پالستيك ها 30-40

 

بطور كلي سيستم گرمايش كفي باشد. از ديگر مباحث مطرح در اين قسمت مي هاي پليمري در سيستم گرمايش كفي ساختماناستفاده از لوله

ا در تمام سطح كف ساختمان گردند به تدريج حرارت رپليمري كه نصب مي اي غالباًهاي لولهكه با چرخش آب گرم از ميان شبكه سيستمي است

سطح بااليي از تابش گرمايي كه حدود  سيستم برخالف روشهاي سنتي، در اين كند و توزيع يكنواختي از حرارت در كف بوجود مي آورد.پخش مي

ت با شرايط آسايش انسان بوجود حال مناسب ترين يابد و بدون آنكه سبب خشك شدن هواي مجاور گردد،درصد است به محيط كف انتقال مي 60
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مچنين طول ه .توانند در آن رشد و تكثير يابندلذا موجودات ريز نمي .شودبه واسطه استفاده اين لوله پليمري،كفي خشك و گرم ايجاد مي آيد.مي

اين هاي پليمري البته يكي از معايب لوله خوردگي و رسوب گرفتگي وجود ندارد. ها بسيار باال بوده و هيچ نگراني بابت پوسيدگي،عمر اين لوله

ز ماده اصلي بسياري ا شود.مي ها)آنها(لولهفلزي سبب افزايش طول بيشتر  ددر مقايسه با موا لوله ها است كه ضريب انبساط حرارتي باالي مواد

خاصيت فيلم و ورقه شدن و مقاومت شيميايي در  هاي توليد شده پلي اتيلن است كه داراي خواص مهمي از جمله عايق حرارتي الكتريكي،لوله

دهد و مي   شرايط معين مقاومت كمتري نشان از جمله معايب پلي اتيلن اين است كه در برابر حاللها تحت دما و  ست.ا برابر رسوبات را دارا

 .]9تواند در آن خرابي بسيار به بار آورد [اكسيژن مي

ها سازي توسط پنجرهه: بهين 2-5  
هاي با توجه به رواج شيشه هاي به كار رفته است.ابعاد و نوع پنجرهانتخاب  ،مقدار انرژي مصرفي در ساختمانها يكي از پارامترهاي تعيين كننده

ها جهت انتخاب مطالعه اين نوع پنجره پي وي سي و فوالدي است. هاي نوع آلومينيومي،شورمان كه قابل نصب بر روي پنجرهجداره در كچند

هاي معمولي با ت براي پنجرهجابجايي و هداي ل حرارت توسط تشعشع،از طرفي مطالعه انتقا آگاهانه آنها از اهميت بااليي برخوردار خواهد بود،

 بسزايي برخوردار است. تهاي چند اليه از اهميها با شيشههاي تك اليه و پنجرهشيشه

 ،دپاييني هستنجداره را با اليه شفاف و نازكي از نقره يا اكسيد قلع كه داراي ضريب صدور هاي چندهاي مورد استفاده در پنجرهامروزه شيشه

ولي بر حسب محل مورد استفاده مانع از عبور حرارت تشعشعي از خارج به  ها نور مرئي را از خود عبور داده،اين نوع شيشه دهند.پوشش مي

 .]15[شوندداخل ساختمان و يا برعكس مي

 :توان تقسيم كردها را به چند نوع ميفريم پنجره

توان عملكرد آنها را با استفاده از يك درز حرارتي در مي و دندوام بوده و به نگهداري كمي نياز دارآلومينيومي بسيار باهاي آلومينيومي : فريم  -1

 كنندگان پر هزينه است.ولي اين طرح براي توليد ،آنها افزايش داد

در صورتي كه خوب نگهداري شوند ظاهر  .هستندداراي پوشش آلومينيومي و يا پي وي سي  ها گرانتر از بقيه هستند وفريم چوبي : اين -2

 از طرفي داراي معايبي از قبيل پوسيدگي و تورم بوده و هزينه نگهداري بااليي دارند. شوند.به راحتي رنگ مي دوام بودنباخوبي داشته و عالوه بر 

دوام ها عالوه بر باين نوع فريما در حال افزايش است.روز به روز  سال پيش شروع شده، 35ها كه از وي سي : استفاده از اين نوع فريمپي   -3

از طرف ديگر اين نوع مواد شكننده شده و از  شدگي ندارند.باشند و نيازي به رنگدگي و شرايط آب و هوايي مقاوم ميدر مقابل پوسي بودن،

 كه در آنها قرار دارند و به همين دليل  هايي استحتي شيشهچوب و ، انبساط و انقباض آنها نيز بيشتر از آلومينيوم لحاظ حرارتي ناپايدار هستند.

 امكان افزايش نشتي هوا در آنها به مرور زمان زياد است.
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         ضريب انبساط آنها برابر با ضريب انبساط شيشه  اي،استفاده از فيبرهاي شيشهها بسيار مقاوم بوده و به دليل فايبرگالس : اين فريم -4

 تر هستند.هاي پي وي سي گرانآميزي نياز داشته و نسبت به فريمها نيز به رنگنوع فريماين  باشد.مي

 ].15،18كرد [) اشاره Uتوان به ضريب انتقال حرارتي كلي (ها ميپارامترهاي موثر بر انتخاب پنجرهاز 

هر چه مقدار اين پارامتر كمتر باشد  باشد.و تشعشع مي همرفت صورت هدايت، اين پارامتر در واقع نشان دهنده نوع انتقال حرارت از پنجره به

براي   Uاز مقدار  ولي معموالً را ميتوان هم براي شيشه و هم براي كل پنجره تعيين كرد. Uمقدار  انتقال حرارت از پنجره نيز كمتر خواهد بود.

  براي  Uمقدار  ) 4 جداره و چند جداره و در جدول شماره (هاي يك براي پنجره Uمقدار  )3در جدول شماره ( شود.كل پنجره استفاده مي

 .هاي مختلف آورده شده استفريم

 ]16،17[ پنجره هاي يك جداره و چند جداره براي Uمقدار  : ) 3جدول ( 

 U ارزيابي سيستم شيشه

 6/5 تك جداره
 78/2 دو جداره ، هوا پر

 6/2 دوجداره ، آراگون پر
 91/1 ، هوا پر پاييننشر كننده دو جداره ، 

 7/1 ، آراگون پرنشر كننده پايين دو جداره ، 
 56/1 شيشه سه جداره ، هوا پر

 36/1 ، هوا پرنشر كننده پايين شيشه سه جداره ، 
 19/1 ، آراگون پرنشر كننده پايين شيشه سه جداره ، 

   

 ].16،17براي فريم هاي مختلف [ U مقدار :) 4جدول ( 

 پشم شيشه
وي سي پي 

 عايق
هيبريد / 
 كامپوزيت

 جنس آلومينيوم چوب روكش چوب پي وي سي

 Uارزيابي  61/0 37/0 37/0 37/0 37/0 29/0 29/0

   نتيجه گيري: - 3

ال انجام است. در اين راستا مسكن در ح يسازكالن در زمينه انبوه يهايگذارد نياز اقشار مختلف جامعه، سياستبه منظور تامين مسكن مور

مناسب در آپارتمان  يالگو يشود. بكارگير يكشور م يقابل توجه در مصرف انرژ ي، موجب صرفه جويمناسب يمسكن آپارتمان ياز الگو يگيربهره

واقعي انسان  يمتناسب با نيازها يشهر يهارويه شهرها و مشكالت مربوط به آن، باعث اصالح زير ساختياز گسترش ب يعالوه بر جلوگير يساز

 يمطلوب برا يباز سرسبز ، محيط يدر مقابل فضاها يبسته شهر ياز فضاها يتوان با بوجود آوردن تنوع و تباين ناشيكه م يبه طور .شودمينيز 

و ساختمان در  مسكن يدر اين برهه از زمان كه انبوه ساز شهر را غنا بخشيد. يو هويت واقع يفراهم كرد و از اين رهگذر اصالت فرهنگ يزندگ
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گستردگي   رود.ياز اهم اقدامات الزم به شمار م يو ساختمان يمسكون يواحدها يو اجراي بهينه اقتصاد ي، توجه به طراحآغاز شده است كشور

در اين راستا نقش در اكثر علوم و فنون نفوذ كرده است. هاي مختلف تخصصي در مهندسي شيمي آنقدر زياد شده كه با جرات ميتوان گفت زمينه

و كاربرد آنها در  يساختمان يهاشركت يمحصوالت توليد يهانه تنها در تعيين ويژگي مهندسي شيمي يو موسسات آزمايشگاه يقيقاتمراكز تح

در بهبود بافت شهر  يو شهرساز يمناسب جهت تعيين كالبد معمار يارائه الگو تواند بهمي است بلكه يساختمان ضرور يها و مقررات ملآئين نامه

به خاطر حفظ منافع ملي و استفاده بهينه از منابع  ،ساختمانصنعت رود كه دست اندركاران اميد آن ميكمك شايان توجه داشته باشد. نيز 

 توجه اساسي و جدي به نقش مهندسان شيمي در ساختمان داشته باشند.تخصصي كشور، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منابع :
 .مسكن،نقش طراحي و اجراي ساختمانها در بهينه سازي مصرف انرژي، مركز تحقيقات ساختمان و خرمنم. ،  رياضيج.  -1

 تر همكاري هاي فن آوري،انقالب جهاني تكنولوژي،فد كاربرد نانو تكنولوژي در بهينه سازي مصرف انرژي،)،1380قاضي نوري (س.س  -2
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