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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
سـتانداردهاي  ا نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد دوينت
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود يمـ  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش
بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي ميتةدرك

ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي
  .باشد رسيده تصويب به دهدمي يلسازمان ملي استاندارد ايران تشك مربوط كه استاندارد

المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد
2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 

5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي عاليتف كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم دورگواهيص و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
 

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  پيش گفتار
 - 2قسمت -گرم محفظهروش  با حرارت انتقال ضريب تعيين -هاها و پنجرهعملكرد حرارتي درب" د استاندار

سـازمان ملـي   توسـط   مربـوط  هـاي دركميسيون آن نويس پيش كه " هاي ديگرپنجره سقف و پنجره با طرح
مهندسـي   اسـتاندارد  ملـي  كميتة اجالس سيصدو هشتادو هشتمين در و شده تدوين و تهيه  استاندارد ايران

 بـه  اينـك  ،اسـت  گرفتـه  قـرار  تصويب مورد  18/9/91 مورخ  ساختمان و مصالح و فرآورده هاي ساختماني 

 مصـوب  ايـران،  صـنعتي  تحقيقـات  و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد

   .دشومنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن
خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينة در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،  . گرفـت  خواهـد  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي انداردهاياست تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي

  
ISO  12567-2: 2005 Thermal performanceof windows and doors – Determination of 
thermal transmittance by hot box method – Part 2: Roof windows and other projecting 
windows 
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 2قسمت -گرم محفظهروش  با حرارت انتقال ضريب تعيين -هاها و پنجرهعملكرد حرارتي درب
 هاي ديگرپنجره سقف و پنجره با طرح -

  و دامنه كاربرد هدف   1
ديگر  هايهاي سقفي و پنجره با طرحانتقال حرارت از پنجره ضريب هدف از تدوين اين استاندارد تعيين  1-1

  .است گرم محفظهبه وسيله روش 
  :شوداين استاندارد شامل موارد زير نمي  1-2

 ؛آزمونه محيط از بيرون در شده ايجاد اي لبه اثرات از -

 ؛خورشيدي تابش از ناشي انرژي انتقال -

 .از آزمونه هوا نشت -

  
  مراجع الزامي      2 

. ها ارجاع داده شده استندارد ملي ايران به آنمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استا
  .شودترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميبدين

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصالحيه
ها ارجاع داده شده است، همواره آخرين تشار به آندر مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ ان. مورد نظر نيست

  .ها موردنظر استهاي بعدي آنتجديدنظر و اصالحيه
  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد اجباري است

  .  نامه واژه  ـ ها پنجره و درها: 1387سال 11418استاندارد ملي ايران شماره  2-1
2-2  ISO 8990:1994, Thermal insulation - Determination of steady-state thermal transmission 
properties  -  Calibrated and guarded hot box 

2-3 ISO 12567-1:2000, Thermal performance of windows and doors — Determination of 
thermal transmittance by hot box method — Part 1: Complete windows and doors 
2-4  ISO 8302 : Thermal insulation - Determination of steady-state thermal resistance and 
related properties- guarded hot plate apparatus 
 

 
اصطالحات و تعاريف      3  

، اصطالحات و تعاريف  1-2شده در استاندارد ملي بند در اين استاندارد، عالوه بر اصطالحات و تعاريف تعيين 
:رودزير نيز به كار مي  

 
3-1  

  طرح پنجره
.گردداز يك يا چند اليه شيشه  ساخته شده و در نماي بيروني ساختمان نصب مي، كه در آن يمحصول  
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3-2  
  هاي سقفپنجره

.شوددار كه در سقف بيروني ساختمان بصورت افقي يا اريب نصب ميچارچوب شيشههر   

.كندپنجره سقفي مشابه پنجره ديگر عمل مي -يادآوري  
 

كليات     4  
مطابق با روش مشخص ها هاي سقف و ساير پنجرهگيري براي پنجرههاي اندازهبر اساس روشاين استاندارد 

:زير مشخص شدهموارد جز ب ،3-2د بند شده در استاندار  
نشان  1توسط نوار چسب و يا گيره ، همانطور كه درشكل (سطح در سمت سرد پنجره در پانل پيراموني هم -

.گيرد، نصب شده استبراي انعكاس همانند آنچه كه در عمل قرار مي) داده شده است  
.انجام شوددر همان جهت  دينمونه باآزمون و واسنجي  -  
.به داليل عملي، نصب عمودي نمونه قابل قبول باشد -  

اين مهم ،  خواهد شد ، انجاممختلف داليل اگر چه ارزيابي عملكرد حرارتي اين نوع از محصوالت را براي 
.انجام شودهمان جهت در  شده است، آنهاانجام كه اندازه گيري مقايسه محصول هنگامي است   

. تواند با روش ملي مناسب، تصحيح شودان و انرژي، اين مقدار براي تاثير شيب شيشه ميبراي محاسبات بار ساختم -يادآوري  

 
  الزامات آزمونه و دستگاه   5
  عمومي  1- 5

به غير از جايي كه  2-2ساختار و بهره برداري از دستگاه بايد مطابق با الزامات مشخص شده در استاندارد بند
.تاندارد اصالح شدهو اين اس 3-2در استاندارد بند   

 
محل آزمونه 2- 5  

اگر روش نصب پنجره سقف در . آزمونه بايد مطابق دستورالعمل سازنده در پانل پيراموني دستگاه نصب شود
    . نصب شود 1جعبه حرارتي بطور واضح از طرف سازنده توضيح داده نشده بود، پنجره بايد مانند شكل 
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:راهنما
ه اندازه گيريمرز منطق   1
پانل پيراموني   2
شيشه    3
طرف سرد   4
طرف گرم   5
ماستيكنوار غير فلزي و يا  با شدهدرزبندي    6
درزگير   7
گيره نصب شيشه   8
نوار نصب شيشه   9

ني.نصب پنجره سقفي در پانل پيرامو -1شكل   
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  ي واسنجي  هاپانل     3- 5
نشان داده  2طور در شكل بصورت آنپانل پيراموني بين بايد قرار داده شود در   CTS 1واسنجي  يا هاي پانل

  .شده است قرار گيرد
  

  مترابعاد برحسب ميلي
  

  
  

  :راهنما
  پانل پيراموني 1
 مرز موثر 2

 سمت سرد 3

 سمت گرم 4

  پانل واسنجي 5
  نصب پانل واسنجي در دستگاه -2شكل 

 
 
 
 
 

                                                 
 1-Calibration transfer standard    
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بفلموقعيت     4- 5  
).3شكل (متر باشدميلي 80از سمت سرد با شيشه آزمونه نبايد كمتر از  بفلصله بين فا  

 بفلفاصله بين حصول اطمينان از جريان آزاد هوا،  متر بر ثانيه، به منظور 2هاي هواي بزرگتر از براي سرعت
.متر باشدميلي 80و نمونه بايد بزرگتر از    

مترابعاد بر حسب ميلي

 
سطح مقطع عمودي -الف نماي باال -ب                                                       

 
 

:راهنما
 بفلسمت سرد   1      
  بفلسمت گرم   2      
هاي پانل پبرامونيموقعيت تمام ترموكوپل  3      
حسگرهاي دماي هوا   4      
گرهاي سرعت هوا در مركزي حسموقعيت توصيه شده قرار گير   5      

 

دما و سرعت هواگرهاي موقعيت قرارگيري حس – 3شكل   
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گيري روش انجام اندازه     6  
كليات      6-1  

، بايد تحت شرايط مشخص شده در استاندارد  4- 6و  3- 6، 2-6گيري بجز موارد مشخص شده در بند اندازه
.انجام گيرد 3-2بند   

 
گيري واسنجيندازها   6-2  

.انجام شود 3-2چه كه در اين بند و استاندارد بند گيري بايد طبق آناندازه  
گيري و اندازه 3- 2طبق استاندارد بند  ،surRهاي واسنجي براي مقاومت حرارتي پانل پيراموني، اگر داده

  .بدست آمده باشند ممكن مورد استفاده قرار گيرد
  1- شكل الفدر  ها مطابق روشي كهداري براي تعيين دماي محيطي براي پنجره سقفي و ديگر پنجرهگنشان

، edgeبراي تعين نرخ جريان حرارت عبوري منطقه لبه، .  شودمشخص شده انجام مي  3- 2استاندارد بند 
آورده  1-، در جدول بedgeمنطقه لبه، بين پانل واسنجي و پانل پيراموني، مقادير مقاومت حرارتي خطي 

  .شده است
  
  هاگيري نمونهاندازه   6-3

tsRنصب آزمونه، هنگام تنظيم مقاومت حرارتي سطحي، بعد از  ،  سرعت هوا در سمت سرد، بايد مشابه ,
كه تنظيم شد، مجموع مقاومت حرارت هنگامي . )درصد اختالف ±10حدود (سرعت هوا پانل واسنجي باشد

، نرخ جريان حرارت عبوري ار منطقه لبه بين آزمونه و پانل پيراموني، مقادير edgeبراي تعيين سطحي 
  .داده شده است 3- و ب 2-،در جدول ب edge، مقاومت حرارتي 

  .زنه در پانل پيراموني است، سطح روspAسطح نمونه
  
  بيان نتايج  6-4

  .بيان شود 3-2استاندارد بند  3- 6نتايج نظير بند 
  .گيري واسنجي يك آزمونه از پنجره سقفي در پيوست پ داده شده استاز آزمون و اندازه يك مثال

  
  گزارش آزمون  6-5

  :زير باشد ، بايد شامل موارد3- 2گزارش آزمون عالوه بر موارد استاندارد بند 
  شيب پنجره آزمونه   6-5-1
سطح نمونه در پانل پيراموني نصب شده شامل سطح نمونه استفاده شده ): پيوست پ(تمام جزييات   6-5-2

  .در محاسبات انتقال حرارت
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 پيوست الف
)الزامي(  

 تعيين دماي محيطي
 .گيردمي قرار استفاده مورد ،1- الف شكل هايگذاري نشان پيوست اين در

 

:راهنما   
يا آزمونهپانل واسنجي  1
بفل 2

ميانگين دماي سطح پانل واسنجي برحسب درجه سليسيوس  cas,
برحسب درجه سليسيوس ) باال، پايين ، پهلو(ميانگين دماي سطح قابل رويت پانل پيراموني  p  
طح بفل برحسب درجه سليسيوسميانگين دماي س   b
ميانگين دماي هوا برحسب درجه سليسيوس   c

مترعمق آشكار بر حسب ميلي  d 
 محيطي دماي براي استفاده مورد گذاري نشان  -1الف شكل
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 محيطي دماي    2-الف

 دو هر رويرا  θn  محيطي دماي .است θc هواي دماي و ، θr تابشي دماي وزني ميانگين ، θnمحيطي  دماي

  :كنيد حساب سلسيوس درجه برحسب  1- الف رابطهاز استفاده با طرف
 

1- رابطه الف  
 
 

:كه در آن  
h كلوين؛ مترمربع بر وات برحسب سطحي حرارت انتقال ضريب   

θ دما برحسب درجه سليسيوس؛ 

c كند؛مي هاشار هوا متوسط دماي به كه است شاخصي  

.كندمي متوسط اشاره   rكه به دماي شاخصي است  تابشي  
 

CF هاي واسنجي به صورت تابعي از شار گرما گيري،در سمت گرم و سمت سرد، بايداز اندازه  همرفتيسهم    

.شودمحاسبه مي  
  

  دماي تابشي متوسط      3-الف 
بايد با استفاده از يكي از معادالت ) پانل واسنجي يا پنجره( آزمونه  دماي تابشي متوسط  سطوح قابل رويت

:زير محاسبه شود  
5 :گيردمورد استفاده قرار مي 2- رابطه الف pb  اگر  -1  

 
  2- رابطه الف   

 
 

:استفاده شود 3-در غير اين صورت از رابطه الف - 2  
 
  3- رابطه الف  

 
 

  :شودمحاسبه مي 4-كلوين با معادله الفبرحسب وات بر مترمربع  hrي،ضريب انتقال گرماي تابش
  

  4- رابطه الف
  

rCCC
rc

rrcc
n FF

hh

hh  ).1(.
..
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 6-و الف 5 -ضرايب انتقال حرارت تابشي جسم سياه هستناد و به ترتيب با معادالت الف  hcpو     hcbكه 
     :شوندمحاسبه مي

  
  5- رابطه الف

  
  

  6- رابطه الف
  

  
  :كه درآن

σ؛است بولتزمن -استفان ثابت  
αcb, αcp فراگير به پانل واسنجي يا پنجره  پيرامونيواسنجي يا پنجره و پانل  پانل به بفل تابشي يباضر

  . 9-و الف 8-و روابط الف  3-2محاسبه شده از استاندارد بند 
 مايد با هاآزمونه همه براي توانندمي و شوندمي محاسبه واسنجي پانل هايداده مجموعه از hcb و hcpمقادير 

 .بگيرند قرار استفاده مورد مناسب سرد سمت
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  :راهنما
 گرهاي دما در سمت سرد آزمونهموقعيت حس 1

 گيره نصب شيشه 2

 نوار نصب شيشه 3

 بفل 4

 درزگير 5

  
  پنجره نمونه به در رابطه محيطي هاي درجه حرارت براي نماد استفاده شده -  2-شكل الف
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بپيوست   
)الزامي(  

  ز لبها يانتقال حرارت خط
  
محاسبه به ترتيب ، براي   3-و ب 2- ، ب1-هاي بعالئم مورد استفاده در جدول 2- و ب 1-هاي بشكل 

   .دهد يانتقال حرارت نشان م
  

  مترابعاد به ميلي

  
  :راهنما
  پنل پيراموني 1
 پنل واسنجي 2

 سمت سرد 3

  سمت گرم 4
  

  caldاي با ضخامت پانل واسنجي شيشه – 1-شكل ب
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  انتقال حرارتي خطي ،براي – 1- جدول ب
  

mm

d  
edge  برايmmdcal 60  

 KmW . 
edge  برايmmdcal 100  

 KmW .  

 KmW

sur

.

030.0


  

 KmW

sur

.

035.0


  

 KmW

sur

.

040.0


  

 KmW

sur

.

030.0


  

 KmW

sur

.

035.0


  

 KmW

sur

.

040.0


  

0  --  --  --  0001/0  0002/0  0002/0  
20  --  --  --  0013/0  0015/0  0017/0  
40  0046/0  0053/0  0060/0  0030/0  0034/0  0039/0  
60  0072/0  0083/0  0094/0  0046/0  0053/0  0059/0  
80  0095/0  0110/0  0124/0  0060/0  0071/0  0079/0  
100  0117/0  0135/0  0152/0  0074/0  0088/0  0098/0  
120  0137/0  0158/0  0177/0  0088/0  0104/0  0116/0  
140  0156/0  0180/0  0199/0  0100/0  0120/0  0133/0  
160  0173/0  0199/0  0219/0  --  --  --  
180  0190/0  0217/0  0237/0  --  --  --  
  .يابي خطي بدست آوردتوان توسط درونرا مي  dو   sur    ،caldبراي متوسط مقادير  -يادآوري
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  مترابعاد به ميلي

  
  

  :راهنما
  پنل پيراموني 1
 پنل واسنجي 2

 سمت سرد 3

  سمت گرم 4
  
  

  قرار دادن آزمونه در عمق  چارچوب - 2-شكل ب
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  آزمونه انتقال حرارت خطي برايضريب  – 2- جدول ب

mm

d  
mm

w  

edge  
 KmW .  

 KmW

sur

.

030.0


  

 KmW

sur

.

035.0


  

 KmW

sur

.

040.0


  

0  

100  0359/0  0400/0  0441/0  
150  0428/0  0476/0  0525/0  
200  0474/0  0533/0  0589/0  
250  0514/0  0578/0  0640/0  

10  

90  0267/0  0301/0  0332/0  
140  0334/0  0377/0  0419/0  
190  0383/0  0434/0  0482/0  
240  0422/0  0479/0  0533/0  

20  

80  0216/0  0248/0  0273/0  
130  0281/0  0318/0  0354/0  
180  0330/0  0375/0  0418/0  
230  0370/0  0420/0  0469/0  

30  

70  0190/0  0213/0  0235/0  
120  0255/0  0287/0  0319/0  
170  0303/0  0344/0  0382/0  
220  0342/0  0388/0  0433/0  

40  

60  0171/0  0191/0  0209/0  
110  0236/0  0265/0  0293/0  
160  0284/0  0320/0  0356/0  
210  0323/0  0365/0  0407/0  

50  

50  0162/0  0180/0  0197/0  
100  0225/0  0252/0  0279/0  
150  0273/0  0308/0  0341/0  
200  0313/0  0353/0  0392/0  

60  

40  0146/0  0163/0  0178/0  
90  0209/0  0234/0  0258/0  
140  0256/0  0288/0  0320/0  
190  0296/0  0334/0  0371/0  

يابي توان توسط درونرا مي  dو   sur    ،caldبراي متوسط مقادير  -يادآوري
  .خطي بدست آورد



15 

  

  
  مترابعاد برحسب ميلي

  

  
  :راهنما
  پنل پيراموني 1
 پنل واسنجي 2

 سمت سرد 3

  سمت گرم    4      
  
  

 wتسمه سوار شده بر آزمونه با پهناي  – 3-شكل ب
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  ضريب انتقال حرارت خطي براي  تسمه سوار شده بر آزمونه – 3-جدول ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

mm

w  
mm

d  

edge  
 KmW .  

 KmW

sur

.

030.0


  

 KmW

sur

.

035.0


  

 KmW

sur

.

040.0


  

10  

100  0290/0  0324/0  0357/0  
150  0353/0  0398/0  0440/0  
200  0404/0  0456/0  0507/0  
250  0444/0  0503/0  0559/0  

20  

100  0205/0  0229/0  0251/0  
150  0261/0  0309/0  0348/0  
200  0311/0  0369/0  0418/0  
250  0356/0  0415/0  0468/0  

30  

100  0140/0  0157/0  0174/0  
150  0218/0  0243/0  0270/0  
200  0271/0  0304/0  0339/0  
250  0307/0  0347/0  0389/0  

40  

100  0089/0  0101/0  0111/0  
150  0156/0  0183/0  0204/0  
200  0210/0  0245/0  0274/0  
250  0253/0  0292/0  0327/0  

50  
100  0036/0  0041/0  0051/0  
150  0112/0  0129/0  0145/0  
200  0169/0  0194/0  0218/0  

60  
100  0007/0  0007/0  0007/0  
150  0086/0  0097/0  0109/0  
200  0143/0  0163/0  0183/0  
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  پيوست پ
  )اطالعاتي(

  جي يك آزمونه از پنجره سقفيگيري واسنمثالي از آزمون و اندازه
  

  )ارتفاع× پهنا (متر 48/1× متر  23/1آزمون واسنجي با پنلي به ابعاد     1-پ
 

 3/0دو عدد پنل واسنجي شده با مقاومت حرارتي كل در حدود   WKm  5/1و 2.  WKm و در  ، 2.
هسته يك با  ها پنل..ه است، به ترتيب، مورد استفاده قرار گرفتمترميلي 58متر و ميلي 17 كل  خامتض

هاي نلپ. استساخته شده اند، تحت پوشش قرار گرفتهمتر سخت ميلي 4شيشه اي عايق در هر دو طرف با 
- هاي اندازهداده .استنصب شده متر ميلي 240استايرن، با ضخامت از از پليدر پنل پيراموني شد  واسنجي

  .خالصه شده است  1-پجدول گيري در 

شده گيرياندازه  4- 2طبق استاندارد بند هات پليت شده در يك دستگاه واسنجي  پنل براي اوليههاي داده
  :عبارتند از است

  
mecalR  ):مترميلي 17 با ضخامت ( 1پنل  .0002.03178.0   
mecalR  ):مترميلي 58 با ضخامت ( 2پنل  .0008.04719.1   

  
  .ميانگين دماي هسته بر حسب درجه سليسيوس است meجا ندر اي
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  گيري شده، پنل واسنجياطالعات اندازه – 1-جدول پ
 گيري شدهمقادير اندازه

  2پنل   1پنل   

cald m  017/0  058/0  

calA       2         مساحت پنلm 82/1  82/1  

surA         2مساحت پنل پيرامونيm 24/1  24/1  

totA 2m  06/3  06/3  

L m  42/5  42/5  
  6  4  5  3  1  2  تعداد آزمون

  گيري شده، اندازهدماهاي سرد
98/7  06/2  75/7 -  03/8  08/0  71/7 -  ce                                 هواc 

bse,             بفلسطح            c  
calse,            سطح پنل واسنجيc 
surse,           سطح پنل پيرامونيc 

03/8  14/2  62/7 -  05/8  12/0  65/7 -  
14/9  66/3  47/5 -  42/8  64/0  99/6 -  
27/8  54/2  92/6 -  10/8  15/0  41/7 -  

 گيري شده، اندازهدماهاي گرم
35/22  23/22  04/22  55/22  49/22  43/22  ci                                 هواc 

bsi ,       بفلسطح                  c 
calsi ,    ح پنل واسنجي        سطc 

psi,                   سطح لبه پنلc 
sursi,           سطح پنل پيرامونيc 

17/23  36/23  65/23  91/22  01/23  12/23  
33/18  79/16  31/14  16/21  51/20  92/19  
16/21  71/20  03/20  81/21  54/21  27/21  
23/22  17/22  02/22  97/21  78/21  60/21  

in  توان ورودي به
  جعبه گرم

W  6/57  0/82  1/123  6/19  4/30  8/40  

i جريان هواي گرم  sm 1/0  1/0  1/0  1/0  1/0  1/0  

e جريان هواي سرد  sm 7/1  7/1  7/1  7/1  7/1  7/1  
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  هاواسنجي پنلظاهري انتقال حرارت خطي و عوامل  - 2-جدول پ

  
  

  surRمحاسبه مقاومت پنل پيراموني،  -3-جدول پ
  )مترميلي 58( 2پنل مالحظات واحد  هاداده

c  K  --  52/14  41/22  14/30  

surs,  K  --  87/13  63/21  01/29  

surme,  c  --  04/15  97/10  10/7  

in  W  --  6/19  4/30  8/40  

cal  W  40/33  69/24  88/15 3-2استانداردبند 9رابطه  

edge  W  14/3  33/2  51/1 3-2استانداردبند 10رابطه  

edgecalin  W  --  21/2  38/3  26/4  

surR  WKm   44/8  94/7  79/7 3-2استانداردبند 8رابطه  2.

  2پنل   1پنل   مالحظات حاصل از دستورالعمل نصب ريمقاد
  mm  --  17  58اسنجي     مجموع ضخامت پنل و

  mm  --  240  240مجموع ضخامت پنل پيراموني     
  mm  --  223  182سمت گرم    -عمق لبه پنل پيراموني
  mm  --  0  0سمت سرد    -عمق لبه پنل پيراموني

edge براي kmWsur .030.0  kmW   0192/0  --  1-جدول ب  .
  f                  icbسمت گرم    عوامل ظاهري -

                                                          ipp  
                                                          icp  

                                                           ibp  
                                                          ipb  

                     icbعوامل تابشي                    
                                                           icp  

  775/0  726/0  3-2استانداردبند 1-جدول الف
199/0  164/0  

  225/0  274/0  3-2استانداردبند 11- رابطه الف
  225/0  274/0  3-2استانداردبند 11- رابطه الف
  418/0  401/0  3-2استانداردبند 12- رابطه الف
  624/0  586/0  3-2استانداردبند 8- رابطه الف
  183/0  223/0  3-2استانداردبند 9- رابطه الف

  f                  ecbسمت سرد    عوامل ظاهري -
                                                          epp  
                                                          ecp  

                                                           ebp 
                                                          epb  

                     ecbعوامل تابشي                    
                                                           ecp 

  000/1  000/1  3-2استانداردبند 1-جدول الف
000/0  000/0  

  000/0  000/0  3-2استانداردبند 11- رابطه الف
000/0  000/0  

  500/0  500/0  3-2استانداردبند 12- رابطه الف
  798/0  798/0  3-2استانداردبند 8- رابطه الف
  0000/0  0000/0  3-2استانداردبند 9- رابطه الف

  84.0cal ،92.0p ،95.0b: شوند بامحاسبه میعوامل تابشی  -يادآوري
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  محاسبه مقاومت سطح و ضرايب همرفتي – 4- دول پج
 رابطه  واحد  كميت

  )3-2استاندارد بند(
  )مترميلي 58(2 پنل  )مترميلي17(1پنل

calme, c  --  74/13  23/10  42/4  79/14  58/10  47/6  

cals, K  --  19/9  13/13  78/19  74/12  87/19  91/26  

calR  WKm .2  3  3155/0  3165/0  3170/0  4600/1  4647/1 4664/1 

calq  2mW  2  13/29  48/41  40/62  73/8  57/13  35/18  

icbh ,   KmW   80/5  82/5  83/5  66/5  72/5  76/5  6-الف 2.

ecbh ,   KmW   26/4  64/4  05/5  30/4  77/4  07/5  6-الف 2.

icph ,   KmW   75/5  77/5  80/5  55/5  64/5  70/5  7-الف 2.

irh ,  KmW   68/4  69/4  70/4  55/4  61/4  65/4  5-الف 2.

erh ,   KmW   40/3  70/3  03/4  43/3  81/3  05/4  5-الف 2.

ir , c  70/22  68/22  66/22  65/22  63/22  62/22  3-الف  

er ,  c  65/7  12/0  05/8  - 62/7  14/2  03/8  3-الف -  

ich ,  KmW   13/2  72/1  20/1  16/3  68/2  29/2  10-الف 2.

ech ,  KmW   37/22  79/20  55/18  13/24  31/22  24/21  10-الف 2.

icF ,   --  6  330/0  367/0  409/0  203/0  268/0  313/0  

ecF ,   --  6  840/0  854/0  876/0  821/0  849/0  868/0  

calni,  c  7  53/22  48/22  40/22  64/22  63/22  62/22  

calne,  c  7  99/7  07/2  73/7 -  03/8  09/0  70/7 -  

caln, K  --  54/14  41/20  14/30  60/145  54/22  32/30  

siR WKm .2  4  144/0  137/0  130/0  169/0  156/0  147/0  

seR WKm .2  5  040/0  038/0  036/0  044/0  041/0  039/0  

tctsR ,  WKm .2  1  184/0  176/0  166/0  214/0  197/0  186/0  
  

 يمنحناز ريز ونيس، رگراندشده رسم  2-و پ 1-هاي پشكلدر  واسنجي يريحاصل از اندازه گ جينتا
  :مشتق شده است مجموع مربعات

  :مقاومت حرارتي پانل پيراموني
surmesurR ,.0808.09464.8   

  :ضريب همرفتي
spic qF .0034.02182.0,   
spec qF .0006.08326.0,   
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  :راهنما
surR   مقاومت حرارتي برحسبWKm .2  
t       ميانگين دماي پانل پيراموني بر حسبc  
a     9466.80808.0  tRsur  

  
  مقاومت حرارتي پانل پيراموني – 1-شكل پ
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  :راهنما
cF  ضريب همرفتي  
q   2خ جريان حرارت برحسب چگالي نرmW  
  سمت سرد   1
  سمت گرم  2
a  8326.00006.0  qFc  
b  2182.00034.0  qFc 

  
  
  

  
  ضرايب همرفتي -2-شكل پ
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  گيري نمونه پنجرهاندازه    2-پ

  :اطالعات عمومي پنجره آزمون شده
  نوع 1-2-پ

  پنجره سقفي چوبي
  
  قاب  2-2 -پ

  چوب با روكش آلومينيومي
  
  شيشه   3-2-پ

با فاصله انداز فوالدي و) د~04.0( )عدد 3( با تعداد اليه كمبا ) متر يليم 4-16-4( 1ايقطعه عايق شيشه
  .شود عرضهتوسط سازنده ) Ug = 1.2 W / m2 . K(گاز آرگون ،  ين پر شده با مابفضا ، با ضد زنگ

  
  
    ابعاد  4-2-پ

  متر 400/1                                 ارتفاع پنجره               
  متر 140/1                                    عرض پنجره             

  مربعمتر 596/1  )  متر 14/1× متر  40/1( مساحت مورد نظر پنجره
  مربع               متر 104/1)               متر 96/0× متر  15/1( شيشه  مساحت

  مربع               متر 492/0مساحت موردنظر قاب                                      
  

  .استنصب شده  يپنجره در حالت عمود

                                                 
 شيشه چند جداره -  1
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  يپنجره سقف سطح مقطع – 3-شكل پ
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  : راهنما

  نوار 1
  )مترميلي 150استايرن به ضخامت پلي( پنل پيراموني  2

  نل پيرامونيقطعي از پنجره سقفي نصب شده در پم -4-شكل پ
  

  
  گيرياطالعات پنجره و نتايج اندازه – 5-جدول پ

  مقدار  مالحظات واحد كميت نماد
w  قرار داده شده در پانل پيرامونيقاب  m --  020/0  

d عمق لبه پنجره  m --  220/0  

spA  2  سطح پنجرهm --  596/1  

surA  2  سطح پانل پيرامونيm --  464/1  

L طول محيط  m --  080/5  

cbf  722/0  1-جدول الف  --  عامل مشاهده سمت گرم  

ppf  205/0  1-جدول الف  --  عامل مشاهده سمت گرم  

cpf 278/0  1-جدول الف  --  ه سمت گرمعامل مشاهد  

bpf 278/0  1-جدول الف  --  عامل مشاهده سمت گرم  

pbf  398/0  1-جدول الف  --  عامل مشاهده سمت گرم  

cba 583/0   3-2استاندارد بند  8- رابطه الف  --  عامل تابشي سمت گرم  

cpa 226/0  3-2استاندارد بند  8- رابطه الف  --  عامل تابشي سمت گرم  
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  گيري پنجرهنتايج اندازه – 6-جدول پ
  مقدار  هاداده

  گيري شدهاندازه -دماهاي سرد
ce هوا بر حسب درجه سليسيوس  
bse, بر حسب درجه سليسيوس بفل  

surse, دماي پانل پيراموني بر حسب درجه سليسيوس  

 
82/0  
84/0  
95/0  

  گيري شدهاندازه -دماهاي سرد
ci هوا بر حسب درجه سليسيوس  
bsi , بر حسب درجه سليسيوس بفل  
psi ,  بر حسب درجه سليسيوسدماي آشكار  

surse, دماي پانل پيراموني بر حسب درجه سليسيوس 

 
88/20  
70/22  
40/19  
57/20  

in 61/57 توان ورودي به محفظه گرم بر حسب وات  

i 1/0  سرعت جريان هواي گرم، به سمت پايين بر حسب متر بر ثانيه  
e 7/1  سرعت جريان هواي گرم، به سمت پايين بر حسب متر بر ثانيه  

  
  . سرعت هوا در سمت سرد با سرعت هوا در طول واسنجي تنظيم شده است 3-6مطابق با بند  -يادآوري

  
  :تشعشع موثر براي سطوح مختلف بصورت زير فرض شده است

 84.0اي   براي سطوح شيشه -

 95.0        بفلبراي سطوح  -

 92.0براي سطوح پنل پيراموني    -
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  محاسبه ضريب انتقال حرارت پنجره – 7-جدول پ
  مالحظات  مقدار واحد كميت  نماد

surme,  دماي متوسط پانل پيراموني  c 76/10  --  

surR مقاومت پانل پيراموني  WKm   1-شكل پ  08/8  2.

sur ضريب هدايت حرارت پانل پيراموني   KmW .  030/0  --  

edge   برايmmw 20 /mmd 220   KmW   2-جدول ب  0362/0  .

surs,  اختالف دماي پانل پيراموني  K 62/19  --  

c اختالف دماي هوا  K 06/20  --  

in توان ورودي به محفظه گرم  W 61/57  --  

sur جريان حرارت پانل پيراموني  W 56/3   3-2استاندارد بند  12رابطه   

edge  جريان حرارت منطقه لبه  W 69/3   3-2استاندارد بند  10رابطه  

spq 2  ن حرارتي آزمونهچگالي جرياmW  56/31   3-2استاندارد بند  11رابطه  

ciF 2-شكل پ  325/0  --  سمت گرم -سهم همرفتي  

ceF 2-شكل پ  852/0  --  سمت سرد -سهم همرفتي  

ri سمت گرم -دماي تابشي  c 78/21  3-2استاندارد بند   3- رابطه الف  

re سمت سرد -دماي تابشي  c 84/0  3-2استاندارد بند   2-رابطه الف  

ni  سمت گرم–دماي محيط  c 84/21   3-2استاندارد بند  7رابطه  

ne سمت سرد -دماي محيط  c 82/0   3-2استاندارد بند  7رابطه  

n اختالف دماي محيطي  K 66/20  --  

mU گيري شدهضريب انتقال حرارت اندازه   KmW   3-2استاندارد بند  13رابطه   53/1  2.

mU  گيريعدم قطعيت اندازه   KmW .2 08/0   --  
 


