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 سقف تیرچه و بلوک پلی استایرن ساده  iRمقادیر مقاومت حرارتی  10-8پدول 

 ارتفاع بلوک 
 (cm) ed 

  el (cm)فاصله محور به محور تیرچه ها 

55   <el  <60 61   <le  <63 64   <el 

20 
95   <el  <124 0.68 0.74 0.77 
125   <el  <140 0.59 0.65 0.68 

25 
95   <el  <124 0.79 0.86 0.90 
125   <el  <140 0.69 0.76 0.79 

30 
95   <el  <124 0.91 0.99 1.03 
125   <el  <140 0.79 0.87 0.91 

 
ع پاشنه تیرچه عرض 

 l0 (mm)  

 
نگهداری ساختمان( و در زمان نصب و راه اندازی، بهره برداری و هنگام    مسئول حداقل توسط    -بار    4  ساالنه–ماه یکبار    3تاسیسات گازرسانی / )  /تجهیزات گازسوز فصلی 

 67جمع آوری / ص  
نگهداری ساختمان( و در زمان نصب و راه اندازی، بهره برداری و هنگام جمع آوری    مسئولتوسط   - بار  3 حداقل ساالنه تاسیسات گازرسانی / )  / تجهیزات گازسوز فصلی 

 67ص  /

 (  روش مقاومت مجاز )ضریب اطمینان شمع در شرایط استاتیکی حداقل  1-6-7جدول 
 (.F.S)ضریب اطمینان  باربری روش تعيين ظرفیت  نوع بار اعمالی

 کششی  /فشاری 

 فقط روش
 تحلیلی

 3 کوبشی 
 4 در جاريز 

 2.8 آزمایش نفوذ مخروط 

 آزمایش بارگذاری استاتیکی
 ( فشاری /کششی)

2.2 

 2.5 آزمایش بارگذاری دینامیکی 

 جانبی 
 2.5 فقط روش تحلیلی

 2 آزمایش استاتیکی )جانبی(

غلطنامه پاسخ یاب جامع- شماره 2 – تار یخ 3-دی-1401 )زمستان 1401(

042605
 پوسته خارجی ساختمان   نورگذرجدارهای 

(. عالوه بر این، الزم  2-4-19  تعریف شده است )جدول  عملکرد حرارتیگروه از نظر    ۳،  در پنجره ایو    پنجرهدر مورد جدارهای نورگذر، نظیر  
 :رعایت قرار گیرد  است موارد زیر در ارتباط با جدارهای نورگذر مورد

 ظور، الزم است:  شوند. برای این من  طبیعی   مانع بهره گیری از روشنایی برای جدارهای نورگذر نباید به هیچ وجه    شیشه های مورد استفاده  -
 باشد.   0.1بیشتر از ( Tv/SHGC) نسبت ضریب عبور مرئی به ضریب بهره گرمایی خورشیدی -

  
  

جدار نورگذر پوسته خارجی ساختمان )مشخصات حداقل صرفه جویی در مصرف انرژی، ضوابط اجباری( 19ص46 
 پوسته خارجی ساختمان   نورگذرجدارهای 19-4-2-3 مشخصات حداقل  

(. عالوه بر این، الزم  2-4-19  تعریف شده است )جدول  عملکرد حرارتیگروه از نظر    ۳،  در پنجره ایو    پنجرهدر مورد جدارهای نورگذر، نظیر  
 :رعایت قرار گیرد  است موارد زیر در ارتباط با جدارهای نورگذر مورد

         
    

  
  

جدار نورگذر پوسته خارجی ساختمان )مشخصات حداقل صرفه جویی در مصرف انرژی، ضوابط اجباری( 19ص46 
19-4-2-3 مشخصات حداقل  

- شیشه های مورد استفاده برای جدارهای نورگذر نباید به هیچ وجه مانع بهره گیری از روشنایی طبیعی شوند. برای این منظور، الزم است:
- نسبت ضریب عبور مرئی به ضریب بهره گرمایی خورشیدی )Tv/SHGC( بیشتر از 1.0 باشد.

052622
 ساعت در سال( ۸۰۰۰در حالت عدم استفاده از بازیافت انرژی )در صورت کارکرد کمتر از (، min /3ftو) I/sقابل قبول، بر حسب   *حداکثر دبی تهویه  23-5-19جدول 

% 80درصد هوای تازه بیشتر یا مساوی   نیاز غالب  رده انرژی % 80درصد هوای تازه کمتر از     

EC+ 
( 4238)2000 سرمایی   500(10594 )  
( 2119)1000 گرمایی   500(10594 )  

EC++ 
( 1059)500 سرمایی   4000(8476 )  
( 1059)500 گرمایی   4000(8476 )  

  
 ساعت در سال( ۸۰۰۰در حالت عدم استفاده از بازیافت انرژی )در صورت کارکرد کمتر از (، min /3ftو) I/sقابل قبول، بر حسب   *حداکثر دبی تهویه  23-5-19جدول 

% 80درصد هوای تازه بیشتر یا مساوی   نیاز غالب  رده انرژی % 80درصد هوای تازه کمتر از     

EC+ 
( 4238)2000 سرمایی    
( 2119)1000 گرمایی    

EC++ 
( 8476)4000  سرمایی   
( 1059)500 گرمایی   4000(8476 )  

)10594(5000
)10594(5000

)2119(1000
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