
میزان تاثیر عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان بر
(  BIM)مصرف انرژی، تحت مدل سازی اطالعات ساختمان 

(نمونه موردی شهر تهران)

سجاد زهانی 

مکانیکمهندسیارشدکارشناس

کر جمال الدین

دانشجوی کارشناس ارشد انرژی های تجدیدپذیر



مقدمه 

انرژیمصرفازتوجهیقابلمیزانکهچرامی باشدمهمیبسیار مسئلهساختمان،در انرژیمصرفمقدار 
مصرفانرژیبهمربوطاروپاقارهدر انرژیازدرصد45تا40حدوددر .می دهداختصاصخودبهرا

وجودمالکتریکیومکانیکیدستگاه هایصرفانرژیمصرفازمیزاناین.می باشدساختمان هادر شده
وتهویهگرمایش،سرمایش،میزانلحاظازمطبوعشرایطتولیدوظیفهکهمی شودساختمان هادر 

در انرژیمصرفدرستتحلیلوانرژیمصرفکاهشحیثهمیناز.دارندبرعهدهراساختمانروشنایی
الحمصانتخابمانندروش هاییازاستفادهبامنظور همینبه.رسدمینظر بهضروریامریساختمان

سیستم هایبکارگیریجداره،چندپنجره هایحرارتی،عایق هایازاستفادهباال،حرارتیمقاومتبا
کاهشدر سعیباال،عملکردباتهویه مطبوعسیستم هایهمچنینوتجدید پذیر انرژیمنابعوخورشیدی

دقیقمحاسبهجهتدر انرژیمصرفشبیه سازیومدل سازیمنظور همینبه.داریمانرژیمصرف
.تاسبرخوردار باالییاهمیتازمابرایساختمان،گرمایشوسرمایشبارهای



مطالعهموردساختمانمشخصات

مسکونیکاربریباساختمانیکنظر موردساختمان
کاربریومساحتمقدار کهمی باشد،تهرانشهر در واقع

.می باشدمشاهدهقابل(2)و(1)شلکدر قسمتهر 
ارائهحرارتیخواصباخارجیدیوارهایدر بکار رفتهمواد
می کندایجادمابرایرااولحالتکهاستشده

دومحالتدر و(عایقفاقدساختمانخارجیدیوارهای)
عالوه(خارجیپوسته)ساختمانخارجیدیوارهایبرای

خامتضباسنگپشمعایقالیهیکازرفتهبکار برمواد
ایداده هبرایهمچنین.استشدهاستفادهسانتی متر 5

DesignBuilderنرم افزارخودکتابخانهازهواییوآب
.استشدهاستفادهتهرانشهر برای

1

2



مطالعهموردساختمانمشخصات

ضریب هدایت 
حرارتی

(w/m.k)
ضخامت

(cm) الیه

1.3 3 سنگ

1.15 6 مالت ماسه و 
سیمان

1.15 21 بلوک لیکا

1.1 3 گچ و خاک

0.5 2 گچ

الیه ها و مشخصات حرارتی 
جدار خارجی ساختمان

ضریب هدایت حرارتی
(w/m.k)

ضخامت
(cm) الیه

0.8 2 موزاییک

0.035 1 عایق

1.15 3 مالت ماسه وسیمان

1.75 22 بتن

0.5 2 گچ

الیه ها و مشخصات حرارتی 
سقف خارجی ساختمان



نتایجانرژی و ارائهشبیه سازی

بار سرمایش و اتالفات در بخش های مختلف
(پوسته خارجی فاقد عایق)ساختمان 

بار سرمایش و اتالفات در بخش های مختلف
(پوسته خارجی دارای عایق)ساختمان 



نتایجانرژی و ارائهشبیه سازی

بار گرمایش و مقدار اتالف در بخش های 
(پوسته خارجی فاقد عایق)مختلف ساختمان 

بار گرمایش و مقدار اتالف در بخش های مختلف
(پوسته خارجی دارای عایق)ساختمان 



نتایجانرژی و ارائهشبیه سازی

بار سرمایش و گرمایش و بار محسوس 
پوسته )برودتی در ماه های مختلف سال 

(خارجی فاقد عایق

در بار سرمایش و گرمایش و بار محسوس برودتی
پوسته خارجی دارای )ماه های مختلف سال 

(عایق



نتایجانرژی و ارائهشبیه سازی

پوسته)میزان مصرف انرژی در ساختمان 
(خارجی بدون عایق

ه پوست)میزان مصرف انرژی در ساختمان 
(خارجی دارای عایق



نتایجانرژی و ارائهشبیه سازی

میزان مصرف گاز و برق برای ماه های 
(پوسته خارجی بدون عایق)مختلف سال 

میزان مصرف گاز و برق برای ماه های 
(پوسته خارجی دارای عایق)مختلف سال 



نتیجه گیری

ساختماناطالعاتمدل سازیازاستفادهباحاضر تحقیقدر 
(BIM) ار بسیراه هایازیکیکهانرژیبررسیوتحلیلزمینهدر

همچنینومی باشدانرژیحوزهدر ارزیابیبرایمناسبومفید
انرژیشبیه سازیبهگرفته،انجامراستاایندر زیادیاقدامات

بدونساختمانخارجیپوستهدوحالتدر نظر موردساختمان
وگرمایشوسرمایشاتالفاتبررسیموردعایقدارایوعایق

زاحاصلنتایج.استشدهپرداختهانرژیمصرفمیزانهمچنین
هب(سنگپشم)عایقیکازاستفادهبامی دهدنشانتحقیق

میزانازساختمان،خارجیدیوارهایدر سانتی متر 5ضخامت
هبعایقبدونحالتدر ساختمانلکگرمایشوسرمایشبارهای
همچنین.استیافتهکاهشkW2/2وkW1/97مقادیرترتیب
کهحالتیدر سال،یکدر ساختمانلکانرژیمصرفمیزان

خارجیدیوارهایمقابلدر می باشندعایقدارایخارجیدیوارهای
انرژیمصرفمیزاندر kWh737/39کاهشباعثعایقبدون
دیوارهایعایقکاری)پارامتریکانتخابواقعدر .استشده

ننشا ،گرفتقرار بررسیموردکهنظر موردساختماندر (خارجی
تر بیشاستراتژی هایوپارامترهاوعواملگرفتننظر در بامی دهد

در چشمگیریتاثیراتمی تواندپروژه،احداثوساختازقبل
.باشدداشتهآنهزینهوانرژیمصرفکاهشجهت



با تشکر از توجه شما


