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شیشٍَای ًَشمىد ي جلًگیری از اتالف اورژی در ساختمانَا
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چکیدٌ:
امشيصٌ استفبدٌ وبمىبسب اص مىببغ اوشطی میتًاوذ صذمبت جبشانوبپزیشی سا بٍ چشخٍ اقتصبد ياسد ومبیذ .دس ایه خصًظ
بخص سبختمبن بب داضته سُم حذيدأ  53دسصذی دس مصشف اوشطی ،یکی اص صىبیؼی است کٍ سُم ببالیی سا دس ایه
صمیىٍ بٍ خًد اختصبظ دادٌ است .حذيد  %53اص اتالف اوشطی دس سبختمبن اص طشیق پىجشٌَب صًست میگیشد کٍ ایه
مسئلٍ ببػث ضذٌ تب مطبلؼبت صیبدی بشای یبفته سيشَبی رخیشٌ اوشطی صًست گیشد ي ویبص بٍ رخیشٌ اوشطی ببػث ضذٌ تب
اوًاع جذیذی اص پىجشٌَبی ًَضمىذ ضیطٍای دس سبختمبنَب بٍ کبس بشدٌ ضًد .پیطشفتَبی فىی کٍ دس سبخت مًاد ي
مصبلح جذیذ ي سیستمَب ي ضیًٌَبی حبصل ضذٌ ،بب فشاَم کشدن امکبوبت تبصٌ ،میذان يسیغتشی سا بشای اجشای ایذٌَبی
وً دس اختیبس مؼمبس میگزاسد .صىؼت سبخت ي سبص ایه قببلیت سا داسد کٍ اص فىبيسی وبوً بٍ مىظًس کبَص َضیىٍَبی
سبخت ،تؼمیش ،وگُذاسی ي کبَص َضیىٍَبی اوشطی استفبدٌ ومبیذ .پًستٍَبی سبختمبوی کٍ بٍ صًست ًَضیبس بٍ خبصیت
متغیشَبی اوشطیَبی خبسجی ي ویبصَبی کبسبشان داخلی ياکىص وطبن میدَىذ بٍ صًست ببلقًٌ میتًاوىذ مصشف اوشطی ي
ویبص بٍ اوشطی دس ايج مصشف سا کبَص دَىذ .بب بٍ کبسگیشی ضیطٍَبی ًَضمىذ دس پًستٍ خبسجی سبختمبنَـب می
تًاویـم دس جُت حل مطـکل بحشان اوشطی بُشٌ ببشیم .لـزا دس ایه مقـبلٍ مؼشفی چىذ ومـًوٍ اص ایه ضیطٍَـب کٍ قبدسوذ
بب بُشٌگیشی اص فىبيسی وبوً ،جلًگیشی اص اتالف اوشطی ،استفبدٌ بُیىٍ اوشطی دس سبختمبن ي َمیهطًس صشفٍ اقتصبدی سا
بٍ َمشاٌ داضتٍ ببضىذَ ،ذف اصلی میببضذ .بب امیذ بٍ ایىکٍ ضىبخت ایه مصبلح مب مؼمبسان سا دس بٍ کبسگیشی آوُب تشغیب
ي مذیشیت ًَضمىذ اوشطی سا دس سأس کبس خًد قشاس دَیم .وًضتبس پیص سي بش اسبس وًع بشسسی کیفی بًدٌ ي بشاسبس
مطبلؼبت کتببخبوٍ ای ي بب استفبدٌ اص اسىبد ي مىببغ مًجًد ،تُیٍ ي تىظیم ضذٌ است.

ياژٌَای کلیدی :فىبيسی وبوً ،ضیطٍَبی ًَضمىذ ،ضیطٍَبی الکتشيکشيمیک ،ضیطٍَبی کشیستبل مبیغ ،ضیطٍَبی رسات مؼلق.

 1اصفِاى ،خیاتاى رتاط دّم،2-اصفِاى ،خیاتاى صائة،
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تقْی ،م .هقذهَ ای تر پٌجرٍ ُای ُْضوٌذ در ساختواى ،پیطگاهاى ساختواى ،ضوارٍ  ،66فرّردیي 1131
ًاصری ،شً ،.اصری ،ر .ضیطَ ُای ُْضوٌذ در هؼواری آیٌذًٍ ،قص ضیطَ ُای گرم ضًْذٍ در تِیٌَ سازی هصرف
اًرژی ،دّهیي ُوایص هلی اقلین ،ساختواى ّ تِیٌَ سازی هصرف اًرژی (تا رّیکرد تْسؼَ پایذار)1131 ،
هِراتیاى ،ش .استفادٍ از هصالخ ُْضوٌذ در پْستَ ساختواى تَ هٌظْر صرفَ جْیی در هصرف اًرژی ،هرکس
آهْزضی ّ فرٌُگی سوا ّادذ ساریُ -وایص هٌطقَ ای هؼواری ّ هصالخ ساخت.1131 ،161-171 ،
تراتی ،ف .راتطَ هتقاتل پْستَ ُای ُْضوٌذ ّ کاُص اًرژی در ساختواىُ ،وایص هلی ،ػورا ،هؼواری ،ضِرسازی ّ
هذیریت اًرژی 1131 ،
ًْری هکرم ،هاٌُاهَ فٌی – تخصصی داًص ًوا ،111-116 ،صفذَ .171
قراّال تاضی ،م ،.کرهی،ب ،.سذرخیس ،ع .ضیطَ ُای ُْضوٌذ تَ ػٌْاى هصالخ ًْیي ّ ػایق در صٌؼت ساختواى،
اّلیي ُوایص هلی سثک سازی ّ ػایق تٌذی ساختواى ،داًطگاٍ آزاد اسالهی ّادذ تجٌْرد1131 ،
گالتچی ،م ،.تقی زادٍ ،ک ،.سرّش ًیا ،اً .اًْ فٌاّری در هؼواری ّ هٌِذسی ساختواى ،چاپ دّم ،اًتطارات داًطگاٍ
تِراى.1131،
گرجی هِلثاًی ،ی ،.داج اتْطالثی ،ا ،هصالخ ُْضوٌذ ّ ًقص آى در هؼواری ،هسکي ّ هذیط رّستا ،فٌاّری1111 ،
ریتر ،ا ،.هْلر ،آ ،هْاد ُْضوٌذ در هؼواری ّ طرادی داخلی  ،اًتطارات تْستْى1117،
دسیي زادٍ فالدی ًژاد ،ش ،.رّستایی ،ش ،.تاجیک ،ا ،صرفَ جْیی در هصرف اًرژی تا دستیاتی تَ اصْل طرادی
پٌجرٍ ُای ُْضوٌذ در اقلین ُای چِارگاًَ ایراى ،اّلیي ُوایص هلی اًرژی ُای ًْ ّ پاک 5 ،اردیثِطت1131
ادوذپْر ،م ،.هظِری ،م ا ،.هیری ،پ ،اهکاى سٌجی تِرٍ گیری از ًاًْ ضیطَ ُای الکترّکرّهیک ،جِت ًیل تَ
اُذاف پایذاری هذیطی ،دّهیي ُوایص هلی اقلین ،ساختواى ّ تِیٌَ سازی هصرف اًرژی (تا رّیکرد تْسؼَ پایذار)،
1131
سرخْش ،ب ،.تْکلی دستجردی ،م ح ،ضیطَ ّ ًاًْ تکٌْلْژی ( 1پٌجرٍ ُای ُْضوٌذ) ،سیستن جاهغ آهْزش فٌاّری
ًاًْ ،جلسَ .5
سایت رسوی ضرکت تِسازاى اًرژی

