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خالصه 
 

    اندازه گیری میزان نفوذ هوا از درزهای دربها و پنجره های خارجی ساختمانها و کنترل میزان هوابندی آنها از چند نظر حائز اهمیت 
ـالس داده  ـه ک ـایت ب است. اوالْ امکان اعمال استانداردهایی که برای صرفه جوئی انرژی مهم می باشند را فراهم می آورد.  ثانیاْ با عن

شده به این اجزاء برای مهندس محاسب تاسیسات امکان انجام محاسبات دقیقترجهت طراحی سیستمهای گرمایشی و سرمایشی  
ـی در  ـه جوی را به وجود می آورد. ثالثاٌ به خریدار امکان انتخاب درب یا پنجره مناسب را با توجه به نوع و محل استفاده جــهت صرف
ـدی  ـت درزبن مصرف انرژی و هزینه های مربوطه می دهد. در این مقاله و بر مبنای اطالعات موجود و محاسبات انجام شــده اهمی
دربها و پنجره های ساختمانی در موضوع صرفه جویی مصرف انرژی نشان داده شده است. سپس در مورد تجهیزات انجام آزمایش 
هوابندی دربها و پنجره های ساختمانی و نحوه انجام آزمایش با توجه به استانداردهای مختلف بحث شده است. درانتها خالصه ای 
از اقدامات انجام گرفته در مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان برای تجهیز آزمایشگاه مربوطه در پروژه ای با کارفرمائی سازمان بهینه 

سازی مصرف سوخت کشور ارائه شده است. 
 

 

1ـ مقدمه 
 هوای بیرون که به داخل ساختمان منتقل می شود چه بصورت خواسته باشد (از طریـق دسـتگاه هـای 
تهویه مطبوع جهت تعویض هوا) ویا بصورت ناخواسته (از طریق نفوذ از میان شــکاف پنجـره هـا ودربـها)، از دو 
ــرژی  جهت مهم است. اوالً هوای بیرون برای کاهش آلودگی های تولید شده در داخل ساختمان الزم است وثانیاً ان
ــه ای از بـار دسـتگاههای سرمایشـی ویـا  الزم برای سرد یا گرم کردن این مقدار هوای بیرون، بخش قابل مالحظ
گرمایشی را تشکیل می دهد. لذا کنترل مقدار نفوذ هوا برای بهینه سازی مصرف انرژی الزم است. همچنین اطــالع 

از میزان نشت هوا برای تعیین ظرفیت دستگاهها در ماکزیمم ظرفیت گرمایی یا سرمایی الزم می باشد. 
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 معموالً هوای الزم برای تهویه مطبوع ومناسب برای ساختمانهائی که از سیســتم تهویـه اسـتفاده نمـی 
ــتم تهویـه  کنند بصورت آزاد از میان پنجره ها ودربهای باز وارد ساختمان می شود. در ساختمانهائی که از سیس
ــق مجراهـای پیـش بینـی شـده  مطبوع استفاده می کنند هوای تازه بصورت کنترل شده توسط فن یا بالور از طری
وارد ساختمان می شود و فرض بر اینست که حداقل هوای تازه برای مقابله بــا آلـودگـی هـا و بـوی نامناسـب و 

رطوبت ناشی از بازدم ساکنین تامین می شود.  
مطالعات انجام شده بر روی ساختمانهای مختلف در در کانادا[1]. نشان داده انــد0گـه نشـت ناخواسـته 
ــک سـوم سـطح  هوای بیرون به داخل از طریق شکاف پنجره ها در یک ساختمان اداری با پنجره هائی که حداقل ی
دیوارهای خارجی را شامل می شوند و هوابندی مناسبی ندارند در شرایطی که باد با  سرعت Km/hr 40 مــی وزد 
حدود %45 از جذب گرما در تابستان و %60 از افت گرما در زمستان را در شرایط طراحی موجب می شــود. ایـن 
ــرژی و هزینـه هـای ناشـی از آن در سـاختمانهائی اسـت کـه از  واقعیت بیانگر تاثیر میزان هوابندی بر مصرف ان
سیستم تهویه استفاده می کنند. لهذا کنترل میزان نشت برای ساختمانهائی که از سیستم تهویه مطبوع استفاده مـی 

کنند بسیار اهمیت دارد.  
با توجه به مطالب گفته شده یکی از پارامترهای مهم در انتخاب دربها وپنجره ها، میزان نفوذ پذیری هوا 
ــیرند و  در آنها می باشد. همچنین الزم است که دربها وپنجره های ساخته شده قبل از نصب مورد آزمایش قرار گ
ــورد  میزان هوا بندی آنها اندازه گیری شود. با توجه به میزان عبور هوا از آنها، هنگامی که اختالف فشار معینی م
نظر است، باید کالس مورد نظر به آنها داده شود تا هم خریدار به راحتی بتواند درب ویا پنجره مورد نظر خود را 
ــی ناشـی از نفـوذ  با توجه به میزان عبور هوا از آنها انتخاب کند وهم مهندس محاسب تأسیسات بتواند بار حرارت

هوا را درنظر بگیرد. 
 

2ـ اهمیت انجام آزمایش هوابندی دربها و پنجره های ساختمانی  
همانطور که در قسمت قبل گفته شد نفوذ هوا از درزهای دربها و پنجره هــا بصـورت کنـترل نشـده و در 
نتیجه ناخواسته است. این نفوذ هوا بخاطر اختالف فشار ناشی از باد یا تفاوت دمای هوای بیرون و داخل صورت 

می گیرد.  
فشار استاتیک بر روی سطوح خارجی یک ساختمان از جمله بر روی سطح خارجی پنجره ها و دربها بــه 
فشار دینامیکی جریان هوای یکنواخت باد بستگی دارد[2]. فشار باد یا فشار دینامیکی طبق رابطه برنولی بصــورت 

زیر بیان می شود: 
  2

v    Cpp
2

ρυ =  (1)
 ( Pa)  فشار دینامیکی = Pυ

Cp = ضریب فشار سطح 

 ( kg/m3)    چگالی =  ρ 

   (m/sec) سرعت باد =  V
ضریب Cp به زاویه برخورد باد به ساختمان و ارتفاع ساختمان بستگی دارد. این ضریب برای حالتی کــه 
باد به صورت عمود به ساختمان بر خورد نماید و ارتفاع آن کمتر از m 10 باشد در بخش قــابل توجـهی از سـطح 
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حدود یک است. بسته به زاویه بر خورد باد این ضریب منفی نیز می توانــد باشـد, بعنـوان مثـال در سـمت پشـتی 
ساختمان این ضریب منفی است. 

اختالف فشار هوای سطح بیرونی  و داخل یک ساختمان عبارتست از: 

     i

2
p-  2

v   ppp ρC+=∆ 0                                     (2)
P0= فشار استاتیک جریان آزاد و یکنواخت باد دور از ساختمان  

pi = فشار داخل  ساختمان 

ــطح  نفوذ هوا به داخل ساختمان یا از داخل به بیرون را می توان از طریق کاهش اختالف فشار بین دو س
بیرونی وداخلی و یا بهبود هوا بندی اجزاء ساختمان از جمله دربها وپنجره ها کاهش داد. 

آزمایشات انجام شده بر روی ســاختمانهای مختلـف در ایالتـهای آمریکـا نشـان داده انـد کـه در 75% از 

2 تا 1 دفعه تعویض هوای ساختمان در یک ساعت 
1 ساختمانها مقدار نفوذ ناخواسته هوا به داخل ساختمانها معادل

است ودر 25% بقیه ساختمانها این مقدار تا 2 دفعه تعویض هوا نیز افزایش می یابد[2]. 
 بار سرمایی ویا گرمایی ناشی از این تعویض هوا توسط رابطه زیر بیان می شود: 

T Cp  Q ∆= ρsq  (3)                          
 ( kw ) گرمای قابل حس =qs

  ( m3/sec)   نرخ نفوذ هوا =Q

 (  kg/m3)   چگالی هوا =ρ
  (   1  kj/kg-K حدود) گرمای ویژه هوا =Cp

= اختالف دمای هوای بیرون و داخل     T∆

این رابطه فقط بار گرمایی بخش محسوس1 را بیان می دارد ودر صورتی که هوای بیرون وداخل از نظر 
ــیزان  میزان محتویات رطوبتی متفاوت باشند، مقدار بار گرمایی یا سرمایی بیشتر نیز خواهد شد، عالوه بر اینکه م

نشت هوا به داخل ساختمانها به شرایط آب وهوائی نیز وابسته می باشد.  
ــره  با توجه به رابطه (3) برای یک ساختمان با زیر بنای 100 متر مربع (حجم داخلی حدود 300m3) با پنج
و دربهائی که از آب بندی مناسبی برخورار نباشد در شرایطی که اختالف دمای هوای بیرون وداخل Co 20 باشـد 
  2.5kw ــرض شـود بـار حرارتـی اضـافی حـدود و در صورتیکه نشت هوا معادل یک بار تعویض هوا در ساعت ف

خواهد بود که مقدار قابل توجهی است وتأثیر زیادی بر روی مصرف انرژی و هزینه های  ناشی ار ان دارد. 
ــرژی برخـی از اصـول و دالیـل دیگـر کنـترل نشـت هـوا بـه داخـل  عالوه بر صرفه جوئی در مصرف ان

ساختمانها عبارتند از[3]: 
1- جلوگیری از نفوذ رطوبت هوای خارج ساختمان به داخل 

2-  جلوگیری از نفوذ آلودگی ها و حشرات 
3- ایمنی بهتر در برابر آتش سوزی 

4-  افزایش راحتی ساکنین از طریق جلوگیری از سرمایش و یا گرمایش مستقیم آنها و وسایل دیگر توسط هوای 
بیرون  
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3ـ آزمایش هوا بندی بر روی دربها وپنجره های ساختمانی 

ــر روی دربـها وپنجـره  با توجه به محاسبات انجام گرفته در قسمت قبل لزوم انجام آزمایش هوابندی ب
های ساختمانی که بطور تجاری و بصورت پیش ساخته عرضه می شوند مشخص می باشد. هــدف از انجـام ایـن 
آزمایش بررسی میزان عبور هوا از درزهای قسمت های بازشو از این اجــزاء، هنگـامی کـه تحـت اختـالف فشـار 
معینی قرار دارند، می باشد. این آزمایش عالوه بر کنترل میزان هوابندی درب و پنجــره هـای سـاختمانی و ایجـاد 
امکان اعمال مقررات، به خریدار امکان انتخاب پنجره مناسب با توجه به نوع و محل استفاده و به مهندس محاســب 

تاسیسات امکان انجام محاسبات دقیق تر را می دهد. 
 

3-1 تجهیزات مورد نیاز جهت انجام آزمایش 
ــه ایـن محغظـه  آزمایش عبارت از نصب و آب بندی نمونه آزمایش بر روی محفظه آزمایش و ارسال هوا ب
در نرخی که اختالف فشار دو طرف نمونه حفظ شود و اندازه گیری نرخ جریان هوا می باشد. اندازه گیری جریان 
ــت از محـل نصـب  هوای عبوری از درزهای قسمت های بازشو درب و پنجره ها از اهداف آزمایش می باشد ونش
آنها مورد نظر نمی باشد. استانداردهای مختلف خــارجی (بخـش 4-1) اسـتفاده از تجـهیزات زیـر را جـهت انجـام 

آزمایش هوابندی توصیه می نمایند. 
ــم جـهت تـأمین  الف- سیستم ارسال هوا: یک دمنده2 یا فن، یا دمنده ای با قابلیت چرخش عکس3 با دور قابل تنظی
اختالف فشار معین دردو طرف نمونه آزمایش مورد نیاز است. این سیستم باید قابلیت تأمین و ارسال دبــی ثـابت 
ــدن دبـی هـوا مـورد نیـاز اسـت را از طریـق  هوا در یک اختالف فشار معین و در یک فاصله زمانی که جهت خوان

کانالهای هوا به محفظه آزمایش داشته باشد. 
ب- محفظه آزمایش: هوای ارسالی از سیستم ارسال هوا به محفظه آزمایش موجب ایجاد فشار بیشتر این محفظه 
نسبت به فضای آزمایشگاه می شود. یک دریچه در یک طرف این محفظه درزبندی شده برای اعمال فشار بــه یـک 
سمت از نمونه قرار دارد. محفظه آزمایش باید تحمل اختالف فشار مورد نیاز در طــول  انجـام آزمـایش را داشـته 
باشد. آزمایش نشت هوا مطابق مقررات ساختمانی در برخی از کشورها از جمله آمریکــا[3] و مطـابق بسـیاری از 
 75 Pa 40 یعنـی اختـالف فشـار Km/hr [4] باید برای شــرایط بـاد بـا سـرعت ASTM E-283 استانداردها از جمله
صورت گیرد. البته برای شرایط خاصی که درز بندی خیلی اهمیت داشته باشد حداکثر اختالف فشار می تواند تا  
Kpa 1 باشد. یک وسیله اندازه گیری فشار، اختالف فشار موجود در دو طرف پنجره را باید اندازه گیری کند. ایــن 

ــاً ارسـال  وسیله باید در جایی از محفظه نصب شود که تحت تأثیر هوای ارسالی به داخل محفظه قرار نگیرد. ضمن
هوا به داخل محفظه باید به گونه ای انجام گیرد که هوا با سرعت قابل مالحظــه ای بـه نمونـه آزمـایش بـر خـورد 

ننماید. 
ج- دیواره آزمایش: دریچه متصل به محفظه آزمایش بر روی این دیواره قرار داشته و نصب نمونــه آزمـایش بـا 
فاصله از آن بر روی این دیواره صورت می پذیرد. طرف خارجی نمونه آزمایش در سمت فشار باال قرار می گیرد 
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ــاد شـود. دسـتگاه آزمـایش  تا امکان اندازه گیری میزان نشت از خارج به داخل (infiltration) از طریق نمونه ایج
باید مکانیزمهای الزم جهت نصب و نگهداری نمونه آزمایش را دارا باشد.  

ــایش بـا  د- وسیله اندازه گیری اختالف فشار: وسیله ای جهت اندازه گیری اختالف فشار در دو طرف نمونه آزم
دقت 2% یا Pa 2.5  (هر کدام که بزرگتر است ) مورد نیاز است. 

ه- سیستم اندازه گیری دبی هوا: وسیله ای که در مسیر کانال انتقال هوا نصــب مـی شـود تـا دبـی ارسـالی بـه 
 (2CFM) محفظـه آزمـایش را انـدازه گـیری نمـاید. خطـای انـدازه گـیری در موقعـی کـه دبـی برابـر یـا بیشــتر از
m3/sec 4-10×9.44 است نباید از %5 و موقعی که کمتر از m3/sec (2CFM) 4-10×9.44 است از 10% نبــاید بیشـتر 

باشد. 
و- وسیله اندازه گیری دما, فشار و رطوبت نسبی هوای آزمایشگاه: دما و فشــار آزمایشـگاه بـرای اسـتاندارد 
ــیزان رطوبـت نسـبی هـوای  نمودن نتایج مربوط به دبی های نشت اندازه گیری شده الزم هستند. ضمناً گزارش م

آزمایشگاه ضرورت دارد. 
  شکل (1) شماتیک دستگاه آزمایش را نشان می دهد. 

 
شکل 1-  شماتیک دستگاه آزمایش [4] 

 
3-2 روش انجام آزمایش 

        قبل از انجام آزمایش نمونه بر روی دیواره و روبروی دریچه متصل به محفظه آزمایش نصب می شـود. در 
ــاس آنـها کـامالً شـبیه هـم  استانداردهای مختلف روشهای انجام آزمایش اندکی با هم تفاوت دارند اما کلیات واس

است. روشهای پیشنهاد شده همه زیر مجموعه ای از دو روش کلی به شرحی که ذکر می شود هستند.        
در روش اول به یکباره نمونه آزمایش تحت اختالف فشار ثابت ومعینی که توسط درخواست کننده تعیین   
ــیری مـی شـود. ایـن دبـی برابـر مجمـوع دبـی  شده است قرار می گیرد. در این هنگام دبی کلی عبور هوا اندازه گ
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عبوری از درزهای قسمت های بازشو نمونه آزمایش ودبی عبوری از روزنه های خود محفظه آزمایش و از محـل 
نصب قابهای خارجی نمونه بر روی دیواره آزمایش مــی باشـد. در مرحلـه بعـد پـس از پوشـاندن کلیـه درزهـای 
قسمتهای باز شو نمونه یا پوشاندن کل سطح نمونه (بجز محلهای نصب) مجدداً اختالف فشار قبل برقرار می شود 
ــن دبـی از دبـی کـل، دبـی  و دبی عبوری از محفظه آزمایش و محلهای نصب اندازه گیری می شود. با کم کردن ای

نشت از درز قسمتهای باز شو نمونه آزمایش بدست می آید. 
در روش دوم مطابق شکل (2) نمونه آزمایش بصورت پله ای تحت اختالف فشــارهای مختلـف از حداقـل 
ــه آزمـایش در  Pa 50 تا حداکثر تعیین شده توسط متقاضی قرار می گیرد. در مرحله اول دبی عبوری کل از نمون
هر پله از اختالف فشار هنگام افزایش فشار و هنگام کاهش آن اندازه گیری می شود و بزرگترین مقداردر هر پلــه 
به عنوان دبی کل نشت منظور می شود. در مرحله بعد پس از پوشاندن کلیه درزهای قسمتهای باز شــو نمونـه یـا 
پوشاندن کل سطح نمونه (بجز محلهای نصب) مجدداً اختالف فشارها بصورت پله ای برقرار مــی شـود و مشـابه 
مرحله قبل دبی عبوری از محفظه آزمایش و محلهای نصب در هر اختالف فشار اندازه گیری می شود. این دبی به 
نشت اضافی معروف است. در هر اختالف فشار مشخص با کم کــردن ایـن دبـی از دبـی کـل، دبـی نشـت از درز 

قسمتهای بازشو نمونه آزمایش بدست می آید. 
ــایش دبـی هـای بدسـت آمـده در  برابر توصیه استانداردهای مختلف الزم است قبل از گزارش نتایج آزم
ــی توانـد بـر واحـد سـطح کلـی  مراحل آزمایش به دبی در شرایط استاندارد دما و فشار تبدیل شوند. دبی نشت م
نمونه یا سطح قسمتهای بازشو نمونه و یا واحد طول کل درزهای قسمتهای باز شو نمونه آزمایش بیان شــود. بـا 
ــی شـود و یـا  مقایسه دبی نشت با دبی بیان شده در استاندارد در همان فشار خاص صحت عملکرد نمونه تائید م

میزان نشت از نمونه در اختالف فشارهای مختلف گزارش می شود. 

شکل ٢- نمودار تغیرات اختالف فشار بر حسب زمان در محفظه آزمایش[5]  
 

4- گزارشی ازفعالیتهای انجام شده درمرکزتحقیقات ساختمان ومسکن 
مرکزتحقیقات ساختمان ومسکن در راستای انجام یکی از اهداف خــود کـه همـان بهینـه سـازی مصـرف 
انرژی در ساختمانها است پروژه ” تجهیز آزمایشگاه تعیین کیفیت جداره های شفاف ســاختمانی از نظـر مـیزان 
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هوابندی  و آب بندی“ را تعریف نمود. این پروژه به سازمان محترم بهینه سازی مصرف سوخت کشور پیشــنهاد 
ــل طراحـی و سـپس عملیـات سـاخت  گردید و اجرای آن مورد تصویب  قرار گرفت. از نیمه دوم سال 1380 مراح
دستگاه آزمایش مربوطه در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به کارفرمائی سازمان بهینه سازی در جریــان مـی 
ــور از  باشد. ایجاد امکان نظارت بر ساخت وتولید دربها وپنجره های از پیش ساخته شده ساختمانی در داخل کش
جمله اهداف این پروژه می باشد. برخی از اقداماتی که تا کنون برای اجرای این پروژه انجام شده اند در ادامه ذکر 

گردیده اند. 
 

4-1 جمع آوری و بررسی استانداردهای مربوطه 
ــف علمـی و موسسـه اسـتاندارد ایـران وبـا اسـتفاده از شـبکه   با مراجعه به کتابخانه های مراکز مختل
ــی در رابطـه بـا تعییـن  اینترنت وبا کمک شرکتهایی که در این زمینه فعالیت می کنند استانداردهای خارجی و داخل
میزان هوابندی دربها وپنجره های ساختمانی تحت شرایط مختلف جمع آوری شده است. سپس بررسی های الزم 

بر روی آنها بمنظور استنباط مفهومی انجام شده است. 
لیست زیر فقط نام تعدادی از استانداردهای تهیه شده می باشد که مستقیماً به آزمــایش هـای هـوا بنـدی 
مطـابق آنچـه کـه در قسـمت 3-2  آورده شـد مربـوط مـی باشـند. از ذکـر نـام اســـتانداردهای دیگــر از جملــه 

استانداردهائی که به آزمایش آب بندی مربوط می شوند در اینجا خودداری شده است. 
 

الف- استاندارد ملی ایران: 
4347  : روش آزمون نفوذ پذیری دریچه های فوالدی پیش ساخته ساختمان   

4348  : در وپنجره فوالدی پیش ساخته ساختمان 
  :(BSI) ب- انستیتو استاندارد بریتانیا

 BS   5368 : Part 1: 1976 (EN 42) Methods of testing  windows Part 1. Air
 permeability test

 BS   6375 : Part 1: 1989 Performance of windows Part 1. Classification for
  weathertightness (Including guidance on selection and specification)

  BS   5368 : Part 4: 1978 (EN 78)  Methods of testing windows. Part 4.
 Form of test report

 :(ASTM) ج: استاندارد انجمن تست مواد آمریکا
E 283-91 Standard Test Method for Determining the Rate of Air Leakage 

  Through Exterior  windows, curtain walls, and Doors Under Specified
 Pressure Differences Across the Specimen

 :DIN د: استاندارد
  DIN  EN 1026  Windows and Doors , Air permeability – Test method

 :(ISO) ه: موسسه بین المللی استاندارد
 ISO    6613  Windows and door height windows- Air permeability Test

 ISO 8272  Doorsets – Air permeability test
 :(UL) و: استاندارد

 UL1784  Air Leakage Tests of Door Assemblies
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4-2 استخراج نحوه, شرایط و مراحل انجام آزمایش 

ــیزان هوابنـدی  پس از بررسی استانداردهای جمع آوری شده، مراحل, شرایط و روش انجام آزمایش م
ــهت تجـهیز دسـتگاه آزمـایش انجـام شـده  استخراج شده است. سپس مطالعه برای طراحی تجهیزات مورد نیاز ج

است. 
 

4-3 طراحی مفهومی تجهیزات 
در استاندارد های موجود فقط شرایط انجام آزمایش توضیح داده شده اند و در مورد تجــهیزات مـورد 
نیاز اطالعاتی وجود ندارد. بنابراین الزم بود که در ابتدا بصورت مفهومی طراحی کلی دستگاه آزمایش انجام شده 

و سپس تجهیزات مورد نیاز برآورد و ساخته یا انتخاب شوند.  
با توجه به اهداف کلی پروژه و بدلیل مشابهت بسیار زیاد شرایط آزمایش های هوابندی با آب بندی از 
ــهای  همان ابتدا سعی شد دستگاه آزمایش بگونه ای طراحی شود که هم امکان آزمایشهای هوا بندی و هم آزمایش

آب بندی با آن وجود داشته باشد.  
پس از طی مراحل مختلف طراحی و اعمال اصالحات منظور شده, طرح نهائی به گونه ای صورت گرفته 
ــد  است که عالوه بر امکان آزمایش های هوا بندی و آب بندی با یک دستگاه آزمایش واحد, این آزمایشها می توانن
مطابق تمام استاندارد های ذکر شده در قسمت 4-1 انجام شوند، در نتیجه طبــق درخواسـت سـازنده یـا تصمیـم 

کاربر انجام آزمایشها طبق هر کدام از استانداردهای ذکر شده امکان پذیر خواهد بود.     
 

4-4 انجام محاسبات طراحی قسمتهای مختلف تجهیزات وتهیه نقشه های اجرایی 
پس از طراحی مفهومی تجهیزات تک تــک اجـزا تشـکیل دهنـده دسـتگاه آزمـایش طراحـی و محاسـبات 
مربوط به هر قسمت انجام شده اند. سپس مدل سه بعدی هر جزء توسط کامپیوتر تهیه ونقشه هــای اجرایـی آنـها 

نیز رسم شده و به گروه ساخت تحویل گردیده است. 
        

4-5 ساخت تجهیزات 
ــتگاه آزمـایش و عمـده تجـهیزات دیگـر و نصـب آنـها از جملـه دیـواره  مراحل ساخت سازه اصلی دس
ــیده اسـت. در حـال حـاضر  آزمایش و تجهیزات تامین فشار شامل فن و موتور دور متغیر آن اکنون به انجام رس

مراحل نهائی ساخت دستگاه و نصب تجهیزات اندلزه گیری و کنترل بر روی آن در حال اجرا می باشد. 
 

5: منابع: 
1- Window Air Leakage, J.R. Sasaki & A.G. Wilson, Canadian Building Digest, CBD

25.

2- ASHRAE Handbook, Fundamentals, Vol 4 , Chapter 23, 1990.

3- Reducing Heat Loss Due to Air Leakage, Oregon residential Energy code, No. 14,
Oregon State Government, August 1996.
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4- E 283-91 Standard Test Method for Determining the Rate of Air Leakage 
 Through Exterior  windows, curtain walls, and Doors Under Specified

  Pressure Difference Across the specimen.

 5- BS   5368 : Part 1: 1976 (EN 42) Methods of testing  windows Part 1. Air
 permeability test.

تقدیر و تشکر: 
ــازی مصـرف سـوخت کشـور بدلیـل  بدینوسیله مجری پروژه مراتب امتنان خویش را از سازمان محترم بهینه س

پشتیبانی مالی پروژه اعالم می دارد. 


