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  مقررات ملی ساختمان 19مبحث 

  )تجویزي(چک لیست عایق کاري حرارتی ساختمانها در صورت طراحی از روش ب 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
  :عوامل ویژه اصلی  .1

  ): 19مبحث  4طبق جدول پیوست (گروه کاربري ساختمان  .1,1

  � کاربري د    �کاربري ج     �کاربري ب      �کاربري الف 

  ):  19مبحث 3پیوست طبق (نیاز انرژي محل احداث ساختمان  .1,2

     �کم     �متوسط      �زیاد  

  زیربناي مفید ساختمان  .1,3

  � متر مربع 1000بیش از                 �مترمربع  1000کمتر از یا مساوي 
نفر  1,000,000آیا محل احداث ساختمان در مرکز استان یا در شهري با جمعیت بیش از  .1,4

  واقع است؟

     �خیر     �بلی 
مبحث  5جویی در مصرف انرژي را طبق پیوست  ن از نظر میزان صرفهشماره گروه ساختما .1,5

  .مشخص نمائید 19

  � 4گروه   � 3گروه   � 2گروه   � 1گروه 

  
  

  …………...................................……ك ثبتیشماره پال……....................…: شماره جواز
  

  : آدرس ساختمان
  

  :مشخصات مهندس طراح
  .……… ……………: داراي پروانه اشتغال شماره.………………..… …: نام و نام خانوادگی

  :مشخصات مهندس ناظر
  .……… …………:داراي پروانه اشتغال شماره.………………..… ……: نام و نام خانوادگی
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  :اطالعات کلی .2
مشخص ) 19مبحث  2- 2- 3- 19طبق بند (با توجه به شرایط طرح، ضرایب کورد استفاده  .2,1

  :گردد

  �%  85بهره گیري از انرژي خورشیدي       ضریب کاهش  .2,1,1

  �%  120ستفاده از انرژي برقی                   ضریب افزایش ا .2,1,2

  �%  88امکان کاهش سطوح نورگذر            ضریب کاهش  .2,1,3

  �%  82استفاده از سیستم هاي نوین تهویه    ضریب کاهش  .2,1,4
  
  

تعداد و شماره عناصر مورد استفاده در طراحی ساختمان را با تکمیل جدول زیر مشخص  .2,2

 :کنید

  شماره آخرین عنصر  شماره اولین عنصر  عدادت  نوع عنصر
        دیوار

        فضاي کنترل نشده
        بام تخت یا شیبدار

        کف در تماس با هوا
        کف در تماس با خاك

        جدار نور گذر
        در
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 هاي مختلف عناصر ساختمانی ـ تعیین ضرایب انتقال حرارت گونه 1فرم شماره 

هاي تشکیل دهنده   در ضمن ، جزئیات مربوط به الیه    گونه عنصرشماره   

با (عنصرموردنظر را، در کادر زیر، مشخص نمایید 
  )نشان دادن طرف داخل و خارج عنصر

 

متعلق به کدام گروه از ) در این فرم(عنصر مورد مطالعه 
باشد با عالمت مشخص  هاي ذکر شده در جدول زیر می گروه

.نمایید  

  وارهاي پوسته خارجی ساختماندی 

 دیوارهاي مجاور فضاهاي کنترل نشده 

 هاي مجاور هواي آزاد بام 

 هاي مجاور فضاهاي کنترل نشده ها و کف سقف 

 هاي مجاور خاك دیوارها و کف 

 ها و درهاي خارجی پنجره 

 

شماره 

 الیه

 مشخصات

 مصالح تشکیل

 دهنده الیه

 مرجع مورد استناد براي

تعیین ضریب هدایت 

 حرارت

وزن 

  مخصوص

Kg/m٣ 

  ضریب هدایت حرارت

)./( kmW  
  ضخامت الیه

d(m) 

وزن 

  سطحی

kg 

  مقاومت حرارتی الیه

R(m2.K/W) 

1        

2        

3        

4          

5        

 

 الیه هوا

مرجع مورد استفاده براي 

حرارتی بین تعیین مقاومت 

 سطح عنصر و هواي محیط

 توضیحات
  مقاومت حرارتی الیه

R(m2.K/W) 

    داخل

    خارج
 

      Rt           (m2.K/W)   3مقاومت حرارتی کل عنصر  kg: وزن سطحی عنصر
 

      U              (W/m2.K)  4ضریب انتقال حرارت عنصر  kg: وزن سطحی کل جداره
  R=d/λ  الیه برابر است با نسبت ضخامت الیه بر حسب متر به ضریب هدایت حرارت الیه مقاومت حرارتی هر

  مقاومتهاي حرارتی الیه هاي تشکیل دهنده عنصر و مقاومت حرارتی الیه هاي هوامقاومت حرارتی کل عنصر برابر است با مجموع 
 U=1/Rtضریب انتقال حرارت عنصر برابر است با معکوس مقاومت حرارتی کل عنصر 
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` 
جداره هاي مختلف اصل براي حمقاومتهاي  1-2با توجه به ضرایب مشخص شده در قسمت  .2,3

  پوسته خارجی چقدراست؟

جرم  Km2/wمقاومت حرارتی 
  سطحی
Kg/m2 

  مرجع طرح نوع جدار
  اصلی   ضریب  نهایی  
 سبک      

 سنگین      دیوار

 مجاور فضاي کنترل نشده      

 سبک     

 سنگین      سقف

 مجاور فضاي کنترل نشده     

 سبک     

 سنگین      کف

 مجاور فضاي کنترل نشده     

کف روي  عایق پیرامونی     
 عایق زیر تمام سطح      خاك

 
عناصر ساختمانی بیش از در صورتیکه ضریب انتقال حرارت متوسط یکی از گروه هاي : توضیح

. باشد، الزم است از روش طراحی الف استفاده شود 19ر مبحث مقدار حداکثر تعیین شده د

چک لیست  3جزئیات این محاسبات و مقادیر الزم براي تعیین ضریب انتقال حرارت مرجع در فرم 

  .ارائه می گردد

  


