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 پوسته دو نمای با بیمارستان ساختمان در انرژی جویی صرفه

 ایران گرم و سرد اقلیم در شیشه مختلف انواع از

 3مهدی نعمتیو  2سودا نعمتی ،1نویسنده: سعید ابراهیمی

 تبدیل انرژی  -کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک 1

 مامایی -علوم پزشکی، کارشناس 2

 تولید و ساخت -مکانیکمهندسی  دانشجوی کارشناسی ارشد،  3

 چکیده

بررسی ها تحقیقات و  .است حساس ترین و مهم ترین بناها در هر شهری، بیمارستان آن شهراز  یکی     

دومین فاکتور پر اهمیت محیطی از دیدگاه بیماران  بعد از ابعاد فضا، که، نور طبیعی واقعیت دارندحاکی از این 

نتایج تحقیقات سال های اخیر نشان دهنده ی این است که، نمای دو پوسته تاثیر  تلقی می شود. همچنین

طبقه  6تحقیق حاضر یک ساختمان  مان دارد.قابل توجهی بر روی میزان بار حرارتی و مصرف انرژی ساخت

به صورت بندر عباس )به عنوان اقلیم گرم(  و در شهربریز )به عنوان اقلیم سرد( شهر ت در که،می باشد واقعی 

نتایج . و ارائه نموده است نتایج بارهای حرارتی محاسبه( Energy Plus)دقیق با استفاده از حلگر انرژی پالس 

مناسب ترین نوع در استفاده از شیشه های نوع انعکاس دهنده سه جداره به دست آمده نشان می دهد که، 

   بین شیشه های بررسی شده برای کاهش میزان بار حرارتی در هر دو شهر تبریز و بندر عباس هستند.

 دو پوسته و بار حرارتی. بیمارستان، نمای ساختمانانرژی، انواع شیشه،  واژه های کلیدی:     

 مقدمه -1

به عنوان نمای شیشه ای دوم ساختمان بیمارستان، می تواند برای در  نمای دو پوسته در بیمارستان ها     

امان نگهداشتن و عایق بندی ساختمان در مقابل آلودگی صوتی و آب و هوایی و محیطی، کارکرد خیلی مهمی 

ید پدداشته باشد. این گونه نما، غالباً با فاصله ای بیش از چهل سانتی متر در مقایسه با نمای اصلی ساختمان 

تردد مابین این نما و جداره اصلی جهت تمیزکاری لحاظ می شود. در پروسه نمای می آید و فضایی به منظور 

 برای نمای مدرن استفاده بیشتری می شود. ،ساختمان بیمارستان ها، از نمای شیشه ای
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بهبودی سریع بیماری و همچنین حضور نور طبیعی در فضا به طور قابل توجهی باعث بهتر شدن روحیه و      

 ی و روزهای بستری بیماران می شود که نمای دوپوسته به این امر کمک می کند.کمتر شدن استرس، افسردگ

 چالش از یکی به انرژی مصرف میزان فسیلی، های سوخت و نفت قیمت افزون روز افزایش به توجه با      

 در توجهی قابل سهم ها ساختمان میان این در. است شده تبدیل توسعه حال در کشورهای برای اساسی های

 .است آن نمای مناسب طراحی ها، ساختمان در انرژی ذخیره های روش مهمترین از یکی. دارند انرژی مصرف

های ساختمانی، دارای نقشی حیاتی در حفاظت از نماها به عنوان یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده پوشش

 های واقع در درون ساختمان و کنترل تعامالت میان فضاهای بیرون و درون ساختمان هستند. با اینمحیط

ز روشنایی روز، ناراحتی گرمایی، توانند به تهویه طبیعی ضعیف، سطح پایین استفاده اهمه، نماهای مرسوم می

یابند ین معایب غالباً  شدت میو مصرف انرژی باال منجر گردند. در نماهای مدرن با شیشه کاری بسیار زیاد، ا

 کاری  بهتر حرارتی، تأمین سایه در برابر تابشهای نوین نما جهت عایق[. در سالیان اخیر، تکنولوژی1]

از میان نماهای پیشرفته نوظهور، نماهای دو پوسته  .اندو پیشنهاد شده و آسایش حرارتی طراحی خورشیدی

براساس  .اندبه عنوان  راهکاری کارآمد برای کنترل تعامالت فضاهای درون و بیرون ساختمان پیشنهاد شده

دوم، که معموالً « پوسته»نمای  دو پوسته عبارت است از یک نوع خاص پوشش که در آن »تعریف بنیادی، 

نماهای دو [«. 2گیرد ]ی معمول ساختمانی قرار میکاری شفاف است، در جلوی یک نما ک الیه شیشهی

کاری شده ی جدا  پوسته شیشه گردد که یک یا چند سطح را با چندینپوسته به نمای ساختمانی اطالق می

ای دو پوسته به عنوان یک فاصله مملو از هوای مابین دو الیه  نماه .شده توسط فاصله پرشده از هوا بپوشاند

تواند طبیعی یا ها میفاصله جداره تهویه کند.مانع عایق در برابر تأثیرات ناخواسته شرایط ریزاقلیمی عمل می

تواند مناسب برای نماهایی که در آنها نمایی از ساختمان مکانیکی باشد. تکنولوژی نماهای دو پوسته می

های بلند مناسب تر است زیرا ناسب باشد. خصوصاً برای ساختمانقد شیشه کاری شده است، مبصورت تمام

رارتی و کند و  سبب تقویت نورگیری، آسایش حمحیط  داخل ساختمان را از هدر رفت حرارت حفاظت می

 [.3گردد ]کارایی انرژی  می
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هایشان در کاهش افت و دریافت قابلیتنماهای دوپوسته به خاطر پتانسیلشان برای شفافیت مطلوب نما و      

های مختلفی صورت شناختیشان، دارای مقبولیت جهانی هستند. تالشحرارتی و همچنین جذابیت زیبایی

های مختلف تجزیه و تحلیل و  پذیرفته است تا عملکرد انرژی حرارتی نماهای دوپوسته را در مناطق و اقلیم

جهانی  نیاز است که شرایط متنوع اقلیمی تفاده از نماهای دوپوسته،بهینه کرد. به منظور منطقی ساختن  اس

 را در نظر گرفت زیرا ممکن است برای شرایط هر ساختمان و اقلیم متفاوت نتایج متفاوتی بدست آید.

 برای فرصت هایی را تواند می یک پوسته شیشه ای ثانویه هستند که شامل دوپوسته نمای های سیستم     

 دوپوسته نمای داخل فضای خالی وجود، این با. کند ایجاد انرژی عملکرد بهبود و روز نور ساندنر حداکثر به

همانطور که بیان شد هوای داخل محفظه می تواند بصورت طبیعی و مکانیکی  .فضایی قابل سکونت نمی باشد

 تهویه شود.

 پیشینه تحقیق  -2

  Richard Steiffای که به طراحی شده در ساختمان می توان به کارخانه از اولین نماهای دوپوسته تعبیه     

سرد و بادهای شدید این ساخته شد اشاره کرد.  با توجه به آب و هوای   1903آلمان در   Giengen در 

 [. 4، هدف از این سیستم بهبود نورگیری بود ]منطقه

های سردتر معرفی تی در اقلیمنماهای دوپوسته را می توان به عنوان راهکاری کارآمد  برای نماهای سن     

های گرم نیز در برخی موارد گزارش شده است. کالً،  نماهای دوپوسته را م، گرچه کاربرد آنها در اقلیکرد

 [.5های جدید و همچنین مرمت شده به کار برد ]توان برای ساختمانمی

پوشانند و عموماً می توان آنها را به نماهای دوپوسته سطوح مختلفی از  ساختمان را با چندین پوسته می     

هوابندی شده سبب تقویت عایق   DSF. شایان ذکر است که هوابندی شده طبقه بندی کردده یا تهویه شون

خورشید دریافت یه شده انرژی حرارتی را از تابش های تهوDSFگردد، در حالی که حرارتی در زمستان می

 [. 6شوند  ]کنند و سبب کاهش افزایش حرارت در تابستان میمی
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 مواد و روش ها -3

شوند. در نوع اول، پوسته داخلی هر نماهای دوپوسته اساساً از لحاظ طراحی به دو نوع طبقه بندی می     

که محفظه هوای آن سطح خاص از شود، درحالیسطح  از ساختمان توسط یک پوسته خارجی پوشانده می

محفظه هوا در تمامی شود و شود یا کل پوسته داخلی  توسط یک الیه بیرونی پوشانده میسطوح جدا می سایر

[.  کارکرد و طبقه بندی  طراحی  نماهای دوپوسته در شکل 7گردند ]طبقات مختلف به یکدیگر  مرتبط می

 ارائه شده اند.   1

 

 
 

 [.7منبع ] ها.DSF ها، شکل پایینی نمایش شماتیک حاالت کاری DSFشکل باالیی طبقه بندی طراحی :  1شکل 

 

 

در آلمان، کالیفرنیا  چندین ساختمان بیمارستان با نمای شیشه ای به ترتیب 4و  3، 2شکل های      

 مشخص و می باشند که، در ذیل ( و در ایران )بیمارستان پروفسور سمیعی در کیش(CHOC)بیمارستان 

  نشان داده شده اند:
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 .[16 ،15]. منبع آلماندر  DSFساختمان بیمارستان با یک : 2شکل 

 

    

 .[16 ،15] . منبعو شهر کالیفرنیا تاسیس گردید 2011سال در  DSFساختمان بیمارستان زنان و نوزادان با یک : 3شکل     
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 .[16 ،15]. منبع (شهر کیش در حال احداث)ایران در  شیشه ایساختمان بیمارستان پروفسور سمیعی با : 4شکل 

 

از چپ: )الف( موقعیت سنسورها؛ )ب( شکل -چندطبقه در سئول، کره جنوبی 1DSFیک ساختمان  5شکل  

 [.  8انداز  ساختمان هدف. منبع ]فاصله مابین؛ و )ج( چشم

 

 

 
 .چندطبقه در سئول، کره جنوبی DSFیک ساختمان : 5شکل 

                                                           
1 - Double skin facade  (نمای دو پوسته ساختمان) 
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منبع   . شیشه کاری را نشان می دهدهای تحت انواعی از ویژگی DSFعملکرد ساختمانی با  6 شکل

[9 ،10.] 

 

 
 [.10، 9های شیشه کاری. منبع   ]تحت انواعی از ویژگی DSF: عملکرد ساختمانی با 6شکل 

 

های دارای نمای دو پوسته صرفاً به عملکردهای مصرف انرژی ساختمان»[، 5بر طبق اداعای مرجع ]

همراه با موقعیت عرض جغرافیایی حرارتی، خصوصاً انتقال حرارتی و کسب حرارت خورشیدی بستگی دارد که 

توانند به طرز قابل توجهی سبب کاهش انتقال حرارت به نماهای دوپوسته می« کنند.ها  تغییر میو فصل

 . درون پوشش ساختمان شوند

 [.1] با تهویه طبیعی است  DSFنشان دهنده جریان هوا و انتقال حرارت در   7شکل 

 

 
 .با تهویه طبیعی  DSFانتقال حرارت و جریان هوا در درون یک سیستم  :7شکل 
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 دوپوسته نمای با های عملکرد حرارتی ساختمان 1-3

خارجی، عایق بهتری می تواند  حرارت انتقال برابر در مقاومت افزایش با خارجی پوسته زمستان، طول در     

تا حدی کمتر خواهد  تهویه می شود، که دایما نمایی برای Uحرارتی معادل  انتقال مقدار ضریب چه اگر. باشد

 یا حدی تا) بسته( فضای محفظه) میانی فضای گرما دوره طول در ، اگر(تک پوسته یک نمای نسبت به)شد 

 انتقال نرخ ،فضای محفظه داخل در دمای زیاد و هوا کم جریان سرعت. یافت خواهد بهبود باشد نتایج (کامال

 .گرما می شود اتالف کاهش به منجر که دهد می کاهش شیشه را سطح روی بر حرارت

 منعکس خارجی شیشه ای پوسته روی بر ابتدا فرآیند این در که است خورشید تابش بیرونی حرارت منبع     

 می عبور شیشه از بقیه تابش. خارجی تعیین می شود حرارت انتقال ضریب خارجی، شرایط به بسته و شده

 می کند هدایت ایجاد و همرفت فرآیندهای فضای محفظه داخلی دیوارهای و داخلی های شیشه بازتابش. کند

 باقی و شده انباشته گرمای. فضای محفظه تعیین می شود داخل حرارت در انتقال با استفاده از آنها ضریب که

 .حرارت را تعیین می کند انتقال ضریب شود،می  دریافت اتاق توسط و هدایت که تابش توسط مانده

 

 .[10] تابستانی روز یک در DSF یک طریق از حرارت انتقال  :8 شکل

 

 و حالت همچنین و هندسی مشخصات. را می شناساند پوسته دو نماهای انواع ویژگی سه 8 شکل

 .می باشند تهویه نوع
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  انواع شیشه در نمای دوپوسته 2-3

های تجاری همواره ها، خصوصاً در ساختمانگیری از شیشه برای پوشش پوسته ساختمانتمایل به بهره     

توانند در زمستان به خاطر ای میاند که نماهای شیشهدر خور توجه بوده است. مطالعات اخیر نشان داده

ه حداکثر رساندن استفاده های مرتبط با نورگیری و گرمایش از طریق بپتانسیل زیادشان برای کاهش هزینه

 . [11,12]از روشنایی روز، بسیار پرمنفعت باشند 

این نوع نماهای  را پیشنهاد کرده اند. PVاخیراً، مطالعات بسیاری تلفیق نماهای دوپوسته و شیشه کاری      

یته و شوند، بلکه سبب تولید  الکتریسدوپوسته نه تنها به طرز قابل توجهی سبب کاهش مصرف انرژی می

بنابراین به یک ، [13شوند و می توانند برق مورد نیاز ساختمان را کاهش دهند ]انرژی حرارتی در محل می

سازی شده با استفاده از نرم شوند. یک پژوهش شبیهعامل مؤثر خالص در نیازهای انرژی ساختمان مبدل می

را به  %50با نسبت جدار پنجره  PVکاهش مصرف انرژی کل برای پنجره  %4/16و  EnergyPlus ،%23افزار 

 .[14] جداره و دوجداره نشان دادهای تکترتیب در مقایسه با پنجره

 

 انتقال حرارت در نماهای دوپوسته -4

عملکردهای های دارای نمای دو پوسته صرفاً به مصرف انرژی ساختمان»[، 5بر طبق اداعای مرجع ]     

حرارتی، خصوصاً انتقال حرارتی و کسب حرارت خورشیدی بستگی دارد که همراه با موقعیت عرض جغرافیایی 

توانند به طرز قابل توجهی سبب کاهش انتقال حرارت به نماهای دوپوسته می« کنند.ها  تغییر میو فصل

تواند انرژی حرارتی تابیده شده می هوای متحرک کانال در درون فضای میانی. درون پوشش ساختمان شوند

خورشید را جذب کند که این امر سبب کاهش جذب گرما گشته و بار سرمایشی  را کاهش دهد. به همین 

بندی حرارتی شکل، نماهای دوپوسته هوابندی شده )بدون تهویه هوا در داخل الیه میانی( سبب تقویت عایق

فصول سرد حرارتی در تواند به کاهش افت ه شده است، میدادنشان  9ل که در شک طوریشوند که همانمی

 [.12کمک کند ]
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های انرژی و انتقال جریان ؛چپ -با تهویه طبیعی، با طراحی مجدد  DSFانتقال حرارت و جریان هوا در درون یک سیستم  ؛راست :9شکل 

 .PV-DSFبا تهویه   حرارت در سیستم

 

های مختلفی از قبیل مقدار رود که جنبه، انتظار میرتی نماهای دوپوستهحرابه منظور تخمین عملکرد      

 توجه گیری شوند باهای هوا، دمای هوای متحرک و توازن فشار اندازه، سرعت(OTTV)1انتقال حرارتی کل 

 اساسی های چالش از یکی به انرژی مصرف میزان فسیلی، های سوخت و نفت قیمت افزون روز افزایش به

 انرژی مصرف در توجهی قابل سهم ها ساختمان میان این در. است شده تبدیل توسعه حال در کشورهای برای

 سالهای در است آن نمای مناسب طراحی ها، ساختمان در انرژی ذخیره های روش مهمترین از یکی. دارند

 .است یافته بیشتری رواج ها ساختمان در پوسته دو نمای از استفاده اخیر

باالنس حرارتی ب                                                                                 اشووود:ب  صوووورت زیر میصوووورت کلی این 

(1)     

Ǫ𝑐 + ∑ ℎ𝑖𝐴𝑖(𝑇𝑠𝑖 − 𝑇𝑧) + 𝑚𝑖𝑛𝑓𝐶𝑝(𝑇∞ − 𝑇𝑧) + ∑ 𝑚𝑖𝑐𝑝(𝑇𝑧𝑖 − 𝑇𝑧) + Ǫ𝑠𝑦𝑠 = 0

𝑁𝑧𝑎𝑛𝑒𝑠

𝑖=1

𝑁𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑎𝑠

𝑖=1

 

 

1 Overall Thermal Transmission Value 
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 شوند:در رابطه فوق پارامترها به صورت زیر تعریف می     

∑                                 انتقال حرارت جابجایی ناشی از سطوح:      ℎ𝑖𝐴𝑖(𝑇𝑠𝑖 − 𝑇𝑧)           
𝑁𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑎𝑠
𝑖=1     

∞𝑚𝑖𝑛𝑓𝐶𝑝(𝑇                                                        :بیرونانتقال حرارت ناشی از هوای       − 𝑇𝑧)        

𝑚𝑖𝑐𝑝(𝑇𝑧𝑖                                       :انتقال حرارت ناشی از هوای مخلوط شده در داخل      − 𝑇𝑧)  

     Ǫ𝑠𝑦𝑠                                                                     :مصرف گرمایی انتقال یافته از سیستم     

به صووورت تک دما در نظر گرفته  هانکته مهم در این محاسووبات آن اسووت که در محاسووبات کلیه المان     

سطوح و با     می سطوح با توجه به معادله باالنس حرارتی بین داخل و خارج   توجه به توابع انتقالشوند. دمای 

از یک پروفیل کنترل خطی  SYSQگردد. برای محاسوووبه بار حرارت هدایتی مرتبط با سوووطوح محاسوووبه می

                       شود.محاسبه می  ZTبرحسب دمای متوسط ناحیه مورد بررسی 

Ǫ𝑠𝑦𝑠 = 𝑚𝑇𝑧 + 𝑏 

 مختصات عرضی از مبدا آن است. bشیب پروفیل خطی کنترل و  mکه در آن      

(. بطور کلی این ساختمان دارای 10طبقه مدل سازی شده است) شکل  6در این تحقیق یک ساختمان      

متر مربع زیر بنا می باشد. این ساختمان هیچ گونه زاویه ای نسبت به جهت های جغرافیایی ندارد  770حدودا 

 و نمای دوپوسته این نما در وجه جنوبی ساختمان تعبیه شده است.

 

 .طبقه طراحی شده 6نمای ساختمان  :10شکل 

 



12 
 

 بررسی تاثیر نوع شیشه -5

در این مرحله به بررسی تأثیر انواع شیشه بر میزان مصرف انرژی پرداخته می شود. برای این منظور نوع      

شیشه های قسمت محفظه را تغییر داده و نتایج مربوط به بار حرارتی و میزان مصرف انرژی کل استخراج می 

ه است که مشخصات دقیق نوع شیشه برای قسمت محفظه استفاده شد 9بطور کلی در این تحقیق از شود. 

ارائه گردیده است. مشخصات اشاره شده در جدول تماما بر مبنای بانک اطالعاتی بین  یک هر یک در جدول

 می باشد. IGDB 1 المللی شیشه ها موسوم به

 

 .مشخصات انواع شیشه های بکار برده شده برای محفظه: 1جدول 

 Total solar transmission(SHGC) نوع شیشه
Direct solar 

transmission Light transmission 
U-value 

(ISO 15099/NFRC) 

K)-2( W / m 

Triple reflective 0.07969 0.0002281 0.0004061 1.634 

Triple absorptive 0.328 0.0947 0.08052 2.132 

Triple clear 0.682 0.595 0.738 2.178 

Double reflective 0.112 0.00526 0.007589 2.358 

Double absorbtive 0.485 0.354 0.381 3.094 

Double clear 0.703 0.604 0.781 3.159 

Single reflective 0.202 0.06623 0.8028 4.440 

Single absorbtive 0.623 0.487 0.749 5.718 

Single clear 0.819 0.775 0.881 5.778 

 

1  International Glazing Database 
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 د :نشرح زیر می باش بهبندرعباس تبریز و نتایج تغییر نوع شیشه برای اقلیم شهر      

 

 
 ه در شهر تبریز.بار حرارتی ساختمان در هنگام استفاده از انواع شیشه برای محفظ :1 نمودار

 

 

      
 .در شهر بندر عباس استفاده از انواع شیشه برای محفظهبار حرارتی ساختمان در هنگام  :2 نمودار
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  نتایج -6

و شیشه  ،استفاده از شیشه های چند جداره بهتر از شیشه های تک جداره است ،می توان مشاهده کرد که     

 در میان .دنو شیشه های منعکس کننده بهتر از سایر شیشه ها می باش ،های جاذب بهتر از شیشه های شفاف

سه جداره نوع انعکاس  استفاده از شیشه هایمختلف بررسی شده برای ساختمان با نمای دوپوسته شیشه های 

  .می باشدشیشه ترین نوع  ، مناسبو بندرعباس شهر تبریزهر دو برای  (tripel reflective) دهنده

فاده زایش روحیه بیماران از مزایای استهمچنین بایستی خاطر نشان کرد که، بهبودی سریع بیماران و اف     

 نماهای شیشه ای در بناهای بیمارستانی و درمانی می باشد.
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