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 مقدمه -1

های امروزه محدودیت و نیز قیمت باالی زمین در شهرهای بزرگ، موجب گسترش ساخت و ساز ساختمان

های بلند مرتبه به مفهوم استفاده از منابع به شیوه ای انرژی پایدار در این ساختمانبلند مرتبه شده است. 

است که انرژی الزم برای جمعیت فعلی فراهم شود و شرایط نسل های آتی نیز مورد توجه قرار گیرد. انرژی 

این خصوص ایفا های تجدیدپذیر شامل انرژی خورشید، باد، آب، امواج، جزر و مد و ...، نقش موثری را در 

کنند. یکی از بارزترین مصادیق استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، استفاده از نور خورشید در طول روز به می

از سوی دیگر به سبب تامین نیازهای روحی ساکنان از جمله دید و  باشد.عنوان منبع روشنایی طبیعی می

رو است. بلند مرتبه با گسترش قابل توجهی روبههای ای در ساختمانمنظر مناسب، کاربرد نماهای شیشه

ها تواند موجب افزایش مصرف انرژی در ساختماناین در حالی است که استفاده از نماهای تمام شیشه، می

هاست که طراحان و مهندسان به دنبال یافتن تدابیری هستند که به کمک آنها شود. بر این اساس، مدت

های بلند مرتبه، میزان مصرف انرژی را کمینه کنند. در اسب در ساختمانبتوان ضمن حفظ دید و منظر من

ای دو پوسته تکنولوزی نمای شیشه این میان، یکی از مؤثرترین تدابیر، استفاده از نماهای دو پوسته است.

شود، سازی مصرف انرژی، پایداری و معماری سبز طراحی میهایی با اهداف بهینهاغلب برای ساختمان

های دارای نمای های زیر تعدای از ساختماندر شکلها رو به افزایش است. براین تعداد این گونه ساختمانبنا

 دو پوسته نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مکانیزم عملکرد نماهای دو پوسته -2

د و حد سازوکار عملکرد نماهای دو پوسته به این صورت است که این نماها دارای حداقل دو غشاء هستن

تواند از نوع شود که این تهویه میفاصل این دو غشاء مسیری برای تهویه و حرکت هوا در نظر گرفته می

ای از نحوه عملکرد نماهای دو پوسته در فصل زمستان و طرحواره های زیر. در شکلطبیعی یا مکانیکی باشد

دو شان داده شده است. در طی فصل سرما، ن در دو حالت استفاده از تهویه طبیعی و تهویه مکانیکی تابستان

نمای دو پوسته عملکردی تقریباً مشابه با حالت برای عملکرد نماهی دو پوسته وجود دارد. در حالت اول، 

گلخانه و شیشه دو جداره دارد. به این صورت که هوای موجود در داخل شکاف گرم شده و این هوای گرم 

در حالت دوم، هوای گرم  دهد.انش همرفت و اتالف تابش را کاهش می، رسجاییاتالف حرارت از طریق جابه

شود، سطح شیشه داخلی را گرم کرده و همانند باال باعث از داخل فضای زندگی به داخل شکاف وارد می

-های پایین و باال میهمچنین در طی فصل گرما، با باز شدن دریچه شود.کاهش مصرف انرژی ساختمان می

  تجمع هوای گرم در نمای دو پوسته شد و دمای ساختمان را در حد مطلوب نگه داشت. توان مانع از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

رار ای در تحقیقات مختلفی مورد بحث و بررسی قاثر پارامترهای مختلف نمای دو پوسته بر روی اثر گلخانه

 ت.گرفته اس

ای را تحت تاثیر قرار ثر گلخانهاولین عنصری است که ا میزان تابش خورشیدیتابش خورشیدی:  -1

متناسب است. در شرایطی که ای به طور مستقیم با میزان پرتو خورشیدی دهد. اثر گلخانهمی

میزان جذب خورشیدی پوسته خارجی و دمای حفره میانی در فصول مختلف  ،سمان صاف استآ

ی نسبت به باقی نکه مدت زمان تابش خورشیدآمتفاوت است به طوری که در زمستان با وجود 

ای خارجی است. بنابراین میزان ولی زاویه تابش تقریبا عمود بر پوسته شیشه ،فصول کمتر است

درجه سانتی گراد نسبت  ۶۳ جذب انرژی خورشیدی بیشتر شده و درجه حرارت نمای دو پوسته تا

تابش طوالنی تر ی رغم آنکه در تابستان مدت زمان لیابد. از طرف دیگر عط افزایش میبه دمای محی

تابد. در از سایر فصول است اما زاویه تابش خورشید کامال به صورت مایل به پوسته خارجی می

یابد به طوری که افزایش دمای نتیجه میزان جذب خورشیدی به مقدار قابل توجهی کاهش می

دهد و تا یشترین افزایش دما در اعتدال پاییزی رخ میت. ره میانی نسبت به زمستان کمتر اسحف

 د.یابسبت به دمای خارجی افزایش میدرجه سانتیگراد ن ۳۶

 ،در بکارگیری سایه اندازها باید به نوع سایبان: انداز داخلیگیری و استفاده از تجهیزات سایهجهت  -2

محل قرارگیری تجهیزات سایه اندازی و محل آن توجه شود. اگر سایه اندازها در مقابل نمای داخلی 

و فضای بین دو الیه به طور مناسب تهیه نشود صرف نظر از اینکه پنجره داخلی باز یا  قرار گیرند

یابد. در حالتی که همه بسته باشد دمای هوای مقابل پنجره به میزان قابل توجهی افزایش می

ای شود و اثر گلخانهافزایش قابل توجهی در درجه حرارت دیده می ،انداز بسته هستندتجهیزات سایه

های خورشید بوسیله این تجهیزات جذب شده و به فضای زیرا بخش اضافی از اشعه ،یابدزایش میاف

ین گیری، ساختمان با نمای دو پوسته به سمت شمال بیشترشود. در بحث جهتداخلی منتقل نمی

حرارتی را در پی دارد. فضاها در جبهه جنوبی از نور مستقیم  اتالفجویی انرژی و کمترین صرفه



 

گر جهت نمای . اشوندبرند و واحدهای شمالی بوسیله نمای دوپوسته محافظت میورشید بهره میخ

دو پوسته به سمت جنوب بوده و بازشوها به منظور تهویه طبیعی بسته باشند در غیاب سایه اندازها 

یابد. در ای به میزان قابل توجهی افزایش میرسد و اثر گلخانهدرجه سانتیگراد می ۲2دمای هوا به 

گیری به سمت شرق و غرب است که گرمای زیادی از صبح به وجود تابستان نامناسبترین جهت

رود. در فصل پاییز در شرایطی که ید و میزان مصرف انرژی جهت سرمایش ساختمان باال میآمی

باشد و مصرف انرژی گیری به سمت جنوب، شرق و غرب مینامساعدترین جهت ،آسمان صاف است

اشی از گرمایش رود. در نتیجه در فصل پاییز مخاطرات نی سرمایش ساختمان باالتر میبرا

 ت.العاده مهم اسفوق

جذب رفیت ظبستگی به ای اهمیت اثر گلخانه: نمای داخلی ینسبت بین دیوار مات و پنجره  -۶

تاه بعد های خورشیدی با طول موج کودر واقع تابش .کننده داردپرتوهای خورشیدی سطوح دریافت

این پرتوهای به دام افتاده  .شوندوج بلند تبدیل میمطول از جذب توسط سطوح مات به پرتوهای با 

شوند. اگر نسبت شیشه در نمای داخلی افزایش ای میگلخانه یدر نمای دو پوسته سبب بروز پدیده

ط دیوارهای مات شوند و توسهای خورشیدی مستقیما به درون واحدها منتقل میبیشتر تابش ،یابد

تواند به ای افزایش شیشه در نمای خارجی میبنابراین برای فرار از پدیده گلخانه ،شد جذب نخواهند

 د.هکار پیشنهاد شوعنوان یک را

تاثیر رنگ سایه اندازها در درجه حرارت حفره میانی تنها : رنگ تجهیزات سایه انداز و سطوح داخلی -۳

رفته در جداره خارجی بیشتر شود تاثیر رنگ سطوح در جذب  چند درجه است. هرچه شیشه به کار

یابد. در یک مقایسه تطبیقی بین نماهای انرژی و افزایش دمای داخلی به همان نسبت افزایش می

مشاهدات حاکی از آن است که دمای حفره میانی در نمای دو پوسته  ،دو پوسته در شرایط یکسان

تر قابل توجهدر نتیجه خاصیت دودکشی هم  .سطوح روشن استباالتر از  ،تربا سطوح داخلی تیره

 .دآورتری را بوجود میجریانات هوایی قوی واست 

به طور کلی عمق حفره میانی اهمیت کمی در میزان جذب : عمق فضای میانی در نمای دو پوسته -۲

 گرم گرادسانتی درجه 8/۲ متری ۶/0به طوری که یک فضای میانی با عرض  ،انرژی خورشیدی دارد

است. باید توجه داشت که بیشترین تفاوت در نمای رو  شرایط همان در متری ۳/2 فضای یک از تر

 ت.سبه جنوب و در فصل تابستان ا

های داخلی قابل انواع شیشه دوجداره با قابلیت نشر پایین که در پوسته: نوع شیشه نمای داخلی -۳

منعکس کننده و شیشه جذب کننده. شیشه شیشه  ،عبارتند از شیشه شفاف ،باشنداستفاده می



 

 را نور ٪۲0دهد. در صورتی که شیشه منعکس کننده می عبور خود از را دریافتی نور ٪۳2شفاف 

نمای  یجداره یهشیشطول موج کوتاهی دارند و وقتی به  ،کنندهبازتابهای کند. اشعهاب میبازت

ها با طول موج بلند به سمت نمای دو ابششوند. وقتی تبه سمت خارج منتقل می ،رسندخارجی می

افتند. در نمای دو پوسته به دام می ،نمای داخلی یبعد از جذب توسط شیشه ،شوندپوسته نشر می

شوند. های خورشید جذب آن میاگر پوسته داخلی به شیشه جذب کننده تجهیز شود، بیشتر اشعه

هایی با طول موج بلند تبدیل شده و پس شعههای خورشید با طول موج کوتاه پس از جذب به ااشعه

های مختلف با افتند. تفاوت رفتار شیشهاز ورود به حفره میانی در نمای دو پوسته به دام می

دهد که ها نشان میگیری دمای پوسته داخلی در طی فصول قابل ارزیابی است. ارزیابیاندازه

 هم گراد سانتی یدرجه ۶0 به حتی قعیموا در کننده جذب و شفاف یاختالف دمای بین شیشه

 .رسدمی

 .کاهش دما در نمای دو پوسته با ابعاد بازشوها ارتباط خطی ندارد: ابعاد بازشوها در نمای دو پوسته  -7

مترهای اولیه باز بودن بازشوها بیشترین تاثیر را در کاهش دما دارد. در طی در واقع میزان سانتی

متر باز باشند تا درجه حرارت هوای سانتی ۲پوسته نباید بیشتر از فصل زمستان بازشوهای نمای دو 

تواند بازیافت شده و به صورت بهداشتی در تهویه درجه نشود. این هوا می 20تر از حفره میانی پایین

تواند برای تهویه بهداشتی و از آن استفاده شود. در طی فصل بهار هوای گرم نمای دو پوسته می

واحدهای سمت شمال استفاده شود. گرمایش مورد نیاز در واحدهای جنوبی همچنین گرمایش 

ضروری نیست. در تابستان و پاییز بازشوهای نما باید گرمای اضافی را تخلیه کنند. در تابستان 

دهد. به طوری سانتیمتری بازشوها دمای نما را به میزان قابل توجهی کاهش می ۲0تا  10شکاف 

 یابد.می کاهش ٪1/8رمایش بنا که مصرف انرژی برای س

درجه حرارت پوسته خارجی نمای دو پوسته کاهش یافته و به  ،با افزایش سرعت باد: سرعت باد  -8

 د.ابیدنبال آن درجه حرارت سطوح داخلی نیز کاهش می

 عناصر تشکیل دهنده نمای دو پوسته -3

ماها شامل یک نمای خارجی، یک ها شکل گرفته است. این ناینمای دو پوسته بر اساس اصول چند الیه

ا را دارد و همچنین عایق یه خارجی وظیفه حفاظت در برابر هوفضای میانی و یک نمای داخلی است. ال

-این نماها معموال دارای بازشوهایی برای تهویه فضای میانی و اتاقصوتی در برابر سر و صدای خارجی است. 



 

ه و فلز  در معماری این نماها از فاکتورهای مهم در طراحی باشند. استفاده توامان از شیشهای داخلی می

 شوند. در زیر اجزای مختلف یک نمای دو پوسته معرفی شده است.محسوب می

 شیشه ها  -3-1

جایی انرژی در آن کم باشد. آل است که حداکثر نور را از خود عبور داده ولی جابهای ایدهبه طور کلی شیشه

های ضد افتاب با قابلیت عبور نور باال به ای از شیشهت بزرگی با تولید نوع ویزهپیشرف 1990های در سال

های آفتاب شکن قابل ها راه حل مناسبی برای شرایطی هستند که امکان نصب سیستمدست امد. این شیشه

تاری های بعدی در راستای مرغوبیت بخشی در زمینه فیزیک ساخها وجود ندارد. پیشرفتتنظیم بر روی آن

 باشد. می

 

 

 

 

 (Float Glassهای معمولی )شیشه -3-1-1

 شوند:ها خود به انواع مختلفی تقسیم میاین نوع شیشه

های سبز، آبی، طوسی و برنز که بخش قابل های رنگی با ترکیب اکسیدهای فلزی با رنگشیشه -

های اع شیشهکنند. امروزه تکنولوزی ساخت انوتوجه از انرژی تابشی خورشید را جذب می

 ترموکرومیک نیز توسعه یافته است.

باشند را نیز دارا می INFERAREDو  UVهای های فوق رنگی که امکان فیلتر کردن اشعهشیشه -

 کنند.که در نتیجه گرمای کمتری انتقال پیدا خواهد کرد، در حالی که نور همچنان عبور می

 



 

  
 

 (Laminatedهای لمینت شده )شیشه -3-1-2

گیرد که از خواص آن پراکنده ها از یک الیه پلی وینیل در میان دو شیشه قرار میر ساخت این شیشهد

ها عایق صوتی و حرارتی، امکان کنترل های شیشه به هنگام شکستن است. همچنین این شیشهنشدن تکه

 باشد.اج تصاویر و امکان ضد سرقت کردن شیشه میج، کنترل شکست و اعوUVهای اشعه

 

   
 

 

 (Reflective & Coatedهای بازتابدار )شیشه -3-1-3

شود شوند. در روش اول پوششی فلزی روی شیشه پاشیده میها به دو روش مختلف تولید میاین نوع شیشه

گردد. در روش دیگر، شیشه های متنوعی از بازتاب و رنگ تولید میهایی با درجهکه در نتیجه آن شیشه

-های فلز از سطح آن خارج شده و به سطح شیشه میگیرد، سپس اتمر مجاورت فلز قرار میباردار شده و د

 چسبد.



 

 
 

 (Insulatedهای دو الیه )شیشه -3-1-4

ای مشخص از ای هستند که از قرار گرفتن دو شیشه در فاصلههای دوجدارهها، همان شیشهاین شیشه

 شود.از هوا یا گاز دیگری پر می شوند. فضای بین این دو شیشهیکدیگر تشکیل می

 

  

 قطعات فلزی -3-2



 

ها سهولت اجرا، بافت و نمودهای متنوع، مقاومت در برابر باد از مزایای به کارگیری فلزات در نمای ساختمان

 شوند:باشد. این فلزات در چند حالت در نمای ساختمان به کار گرفته میمی

باشد که با سه برای نما، مس، سرب، روی و اخیرا استنلس استیل میهای فلزی مورد استفاده ورق -۶-2-1

 شوند:روش زیر اجرا می

 های فلزیرول -الف

 های فلزی فرم داده شدهورق -ب

 های فرو رفته در نمااتصال -ج

های فلزی نیاز به اتصاالت کمتری جهت نصب در نما های فلزی کامپوزیت که نسبت به ورقورق -۶-2-2

 شوند.ها در دو جهت و یا افقی به صورت خشک به نما متصل میپانلدارند. 

ای از نمای فلزی و های مش استنلس استیل به عنوان پوسته دوم، در روز با ایجاد جلوهورق -۶-2-۶

 کند.درخشان، حریمی خصوصی در پشت خود ایجاد کرده و در شب، همچون پرده عمل می

-افقی یا عمودی که اغلب برای دو هدف مقاومت در برابر باد و سایه هایلوورهای فلزی در حالت -۶-2-۳

 شود.ها استفاده میاندازی از آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فضاهای هوا -3-3

طراحی مناسب فضاهای هوا برای نماهای دو پوسته 

بسیار مشکل است. این فضا، تغییرات در کسب انرژی، 

کند. ا فراهم میتهویه بهتر، کنترل صدا و مزایای دیگر ر

-اجرای این فضاها خود به دو صورت پیوسته و تقسیم

 گیرد.بندی شده صورت می

 

 

 

 مزایا و معایب نمای دو پوسته -4

 مزایای نمای دو پوسته -4-1

ها و در جویی در هزینههایی با نمای دو پوسته به دلیل کاهش مصرف انرژی باعث صرفهساختمان –الف 

 شوند.مکانیکی و کاهش وابستگی به نور مصنوعی می نتیجه کاهش حجم تاسیسات

های بلند مرتبه که در ان در پوسته داخلی نما که این امر حتی در ساختمان قابلیت گشودن پنجره –ب 

پذیر است. این نوع نما همچنین برای کاهش ها در معرض فشار زیاد باد قرار دارند، به راحتی امکانبدنه

 رود.یآلودگی صوتی به کار م

در این سیستم امکان استفاده از سایبان در نما حتی در شرایط نامساعد جوی )باد، باران و هوای آلوده(  –ج 

 وجود دارد.

 های متداول و استفاده بهتر از محیط پیراموندستیابی به معماری بسیار شفاف تر نسبت به روش –د 

 نیکی و استفاده از تهویه در طول شبامکان استفاده از تهویه طبیعی به جای تهویه مکا –ه 

 گریز از آتش –و 

 امکان استفاده از انرژی خورشیدی در تمام مدت سال –ز 

 معایب نمای دو پوسته -4-1

 های ساخت باال در مقایسه با نماهای معمولیهزینه –الف 

 های مازاد نگهداریهزینه –ب 



 

 مشکالت جوش –ج 

 افزایش گرمای سازه –د 

 پوسته در کشورهای مختلفهای با استفاده از تکنولوژی نمای دوننمونه ساختما -5

 

 

 

 



 

 

 تحقیقات صورت گرفته در زمینه نماهای دو پوسته -6

. است پذیرفته انجام پوسته دو نماهای عملکرد بررسی زمینه در ایگسترده نسبتاً تحقیقات اخیر، دهه دو در

 این از حرارت انتقال میزان پوسته، دو نماهای زمینه در مپیشگا تحقیقات از یکی در[ 1]گان ،2001 سال در

 در ،2002 سال در[ 2]همکارانش و هنسن. نمود ارزیابی عددی حل کمک به مختلف شرایط در را نماها

 از استفاده ایده[ ۶]کراگ سال، همین در. پرداختند پوسته دو نمای یک مدلسازی مبانی توسعه به تحقیقی

 سال در. داد قرار بررسی مورد را آن کارآیی میزان و کرد مطرح را پوسته دو نماهای در مکانیکی تهویه

. نمودند بررسی جامع طور به را پوسته دو نماهای در طبیعی تهویه اثرات[ ۳]هیرددی و گراتیا ،200۳

 نظر در با را جنوبی پوسته دو نمای یک عملکرد سال، همین در[ ۲]دیگر تحقیقی طی ایشان همچنین

 انرژی میزان[ ۳]مانز ،200۳ سال در. دادند قرار سازیبهینه مورد متعدد مؤثر عوامل و هاآرایش گرفتن

 و عددی صورت به مختلف شرایط در را طبیعی جاییجابه دارای پوسته دو نمای یک از عبوری خورشیدی

 مدلسازی بر را ایهمنطق حل روش کاربرد[ 7]حقیقت و جیرو ،2008 سال در همچنین. نمود تعیین تجربی

 متداول جریانی معادالت کامل حل بدون توانمی که دادند نشان و دادند قرار بررسی مورد پوسته دو نماهای

 قابل دقت با ایمنطقه ساده معادالت کمک به را پوسته دو نماهای عملکرد محاسباتی، سیاالت دینامیک در

 تأثیر تجربی، تحقیقی در[ 8]همکارانش و هوکرمان ،2010 سال در. داد قرار تحلیل و مدلسازی مورد قبولی

 با را نتایج و نمودند بررسی داخل هوای کیفیت و ساکنان حرارتی آسایش شرایط بر را پوسته دو نماهای

 پوسته دو نمای یک رفتار[ 9]همکاران و هاشمی سال، همین در. کردند مقایسه پوسته تک نمای حالت

 که داد نشان ایشان نتایج. دادند قرار بررسی مورد عددی و تجربی طور به تهران اقلیم برای را شونده تهویه

 هوای دمای از سلسیوس درجه 10 تا 1 بین پوسته دو نماهای از عبوری هوای دمای سال، گرم فصل در

 که دادند نشان ایشان همچنین. شود تابستانه بار افزایش موجب تواندمی امر این و بود خواهد بیشتر بیرون

 که طوری به. دارد نماها این عملکرد بهبود در بسزایی تأثیر جنوبی، پوسته دو نمای در اندازسایه از استفاده

 درجه 12 تا 7 بین پوسته دو نمای از عبوری هوای دمای تابستان، فصل در اندازسایه از استفاده صورت در

 برودتی بار کاهش بر ایمالحظه قابل تأثیر رام این و بود خواهد کمتر بیرون هوای دمای به نسبت سلسیوس

 در دما و سرعت توزیع تعیین برای تحلیلی حل یک[ 10]همکارانش و قدمیان ،2012 سال در. داشت خواهد

 در. دادند قرار بررسی مورد اقتصادی و فنی لحاظ به را نماها این عملکرد و نمودند ارائه پوسته دو نمای

 پوسته دو نماهای سازیشبیه برای را پالس انرژی افزارنرم کاربرد[ 11]همکاران و صابونی سال، همین



 

 یک حرارتی رفتار پارامتریک تحلیل به[ 12]همکارانش و قدیمی ،201۶ سال در همچنین. دادند توسعه

 تحت را پوسته دو از بیش با نماهایی در عبوری حرارت میزان و پرداختند تهران اقلیم در پوسته چند نمای

 .نمودند بررسی مختلف عوامل رتأثی

 های مختلف ایرانقلیمو پوسته در ابررسی عملکرد نماهای د -7

های صورت گرفته بر روی عملکرد نماهای دوپوسته پژوهش بیشترهمانطور که در باال ذکر شد، تاکنون 

یقات جامع باشد. به همین دلیل در این بخش با تمرکز بیشتر، سه مورد از تحقمعطوف به اقلیم تهران می

 های مختلف ایران )تهران، تبریز و بندر عباس(در اقلیم دو پوسته ایصورت گرفته بر روی رفتار حرارتی نماه

 مورد بررسی قرار گرفته است.

تحلیل انرژی استفاده از نمای دوپوسته دارای مواد تغییر فاز دهنده در یک ساختمان  -7-1

، 5، شماره 15علمی و پژوهشی مکانیک مدرس، دوره بلندمرتبه در شرایط اقلیمی تهران، مجله 

 44-34صفحات 

در این تحقیق، با در نظر گرفتن یک ساختمان بلند مرتبه دارای نمای دو پوسته تغییر فاز دهنده در اقلیم 

تهران، به تحلیل عملکرد حرارتی نماهای دو پوسته تغییر فاز دهنده در طول سال پرداخته شده است. نتایج 

درصد مصرف  20های سرد حدود دهد که استفاده از نماهای دو پوسته معمولی، اگر چه در ماهینشان م

درصدی بار سرمایشی در تابستان شود. این در  ۳/۳تواند موجب افزایش دهد؛ ولی میانرژی را کاهش می

های سرد و ی در ماههای تغییر فاز دهنده مصرف انرژبا شیشه حالی است که با استفاده از نماهای دو پوسته

ی مورد های زیر، ساختمان نمونهدر شکل کاهش خواهد یافت. %2۳و  %۳0گرم سال، به ترتیب حدود 

 نشان داده شده است.و بخشی از نتایج به دست آمده در آن بررسی در این تحقیق 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوسته؛ راهکاری مؤثر برای بهره گیری از  بکارگیری مواد تغییر فاز دهنده در نمای دو -7-2

های تجدیدپذیر و نو، سال دوم، ترویجی انرژی-فصل نامه علمی ،انرژی تجدید پذیر خورشید

  34-23، صفحات 1334شماره دوم، زمستان 

در تحقیق حاضر، با در نظر گرفتن یک ساختمان بلند مرتبه دارای نمای دو پوسته تغییر فاز دهنده در 

ای تبریز و بندرعباس، به تحلیل عملکرد حرارتی نماهای دو پوسته تغییر فاز دهنده در طول سال هاقلیم

-پرداخته شده است. نتایج نشان داد که در اقلیم تبریز استفاده از نماهای دو پوسته معمولی، اگر چه در ماه



 

درصدی بار  1۳یش تواند موجب افزادهد؛ ولی میدرصد مصرف انرژی را کاهش می 20های سرد حدود 

های تغییر فاز با شیشه سرمایشی در تابستان شود. این در حالی است که با استفاده از نماهای دو پوسته

کاهش خواهد یافت. که در  %7و  %۲/12 حدود های سرد و گرم سال، به ترتیبدهنده مصرف انرژی در ماه

ه است. برای اقلیم بندرعباس نیز عملکرد نمای های سرد عملکرد نامناسبی نسبت به نمای دوپوسته داشتماه

 %7/۲دوپوسته تغییر فاز دهنده در طول سال مثبت بوده و مصرف انرژی سرمایشی و گرمایشی را به ترتیب 

 کاهش داده است. %۳/12و 
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های تبریز ای مختلف در اقلیمبه ترتیب میزان مصرف انرژی مورد نیاز ساختمان برای سه نم 2و  1های شکل

شود که استفاده از نمای دو پوسته به طور کلی در مشاهده می 1دهند. در شکل و بندرعباس را نشان می

ای خود توانسته است مصرف انرژی ساختمان را کاهش دهد و این کاهش فصل سرما با عملکرد شبه گلخانه

است که نماهای دو پوسته تغییر فاز دهنده به دلیل  های سردتر بیشتر است. این در حالیمصرف در ماه

ذخیره حرارت هوای محبوس در طول روز مانع از انتقال گرما به محیط ساختمان شده و باعث افزایش 

مصرف انرژی ساختمان نسبت به نمای دوپوسته شده است. به عبارت بهتر گرمای محبوس شده در نمای 

شود، در ماده تغییر فاز دهنده ذخیره شده همرفت وارد ساختمان می دوپوسته که در حالت معمولی از طریق

شود. همچنین به دلیل نیاز سرمایشی اندک ساختمان در اقلیم تبریز تر شدن فضای داخل میو مانع گرم

عملکرد منفی نمای دوپوسته تاثیر چندانی بر افزایش مصرف انرژی سرمایشی ساختمان نداشته اگرچه 

 کنند.ه های تغییر فاز دهنده این عملکرد نامطلوب را اصالح میاستفاده از شیش

دهد که استفاده نشان می 2بر خالف اقلیم تبریز در اقلیم بندرعباس این رویه کامال متفاوت می باشد. شکل  

ای، به کمک گیری از عملکرد شبه گلخانهاز نمای دوپوسته تغییر فاز دهنده در بندرعباس عالوه بر بهره

کرد تغییر فازی خود در زمان گرما، انرژی را ذخیره کرده و در هنگام شب این انرژی را به محیط عمل

ساختمان داده و مانع از ورود بیش از حد سرما به ساختمان شود. همچنین برای اقلیم بندرعباس، استفاده از 

دهد. اختمان را افزایش میهای گرم سال عملکرد مطلوبی نداشته و مصرف انرژی سنماهای دو پوسته در ماه

گردد که های گرم به این موضوع برمیدلیل عملکرد نامناسب نمای دو پوسته نسبت به حالت معمول در ماه

ی ساختمان گرم شده و این هوای گرم برای خروج از فضای نمای هوای موجود در بین نمای بیرونی و جداره

های ساختمان منتقل عمولی دارد لذا گرمای هوا به جدارهدو پوسته نیاز به زمان بیشتری نسبت به نمای م

شده و باعث افزایش دمای ساختمان و در پی آن افزایش مصرف انرژی سرمایشی شده است. این مشکل را 

های دارای مواد تغییر فاز دهنده تا حدودی بر طرف کرد. توان به کمک نماهای دو پوسته با شیشهمی

ر فاز دهنده با ذخیره گرمای نهان در ساعات اوج گرما، مانع از باال رفتن بیش از های دارای مواد تغییشیشه

دهند. با کاهش دمای هوای بین شود و این گرما را در موقع شب به خارج از ساختمان پس میحد دما می

 شود.دو پوسته، عملکرد نما اصالح و گرما از بازشوهای تعبیه شده در باالی نما خارج می

ماه سال را برای تبریز و  12سازی مصرف انرژی ساختمان به ازای به ترتیب درصد بهینه ۳و  ۶ی هاشکل

دهد که در اقلیم تبریز استفاده از نمای دو پوسته معمولی در نشان می ۶دهند. شکل بندرعباس نشان می

در حالی است که درصد مصرف انرژی را کاهش دهد. این  ۶7بهترین حالت توانسته در ماه اکتبر، حدود 



 

های تغییر فاز دهنده، میزان کاهش مصرف انرژی در این ماه را به استفاده از نماهای دو پوسته با شیشه

های سرد را نشان درصد برساند که عملکرد نامطلوب نمای دوپوسته تغییر فاز دهنده برای اقلیم 1۳نزدیک 

ی معمولی در بهترین حالت در ماه اگوست تهدهد که نماهای دو پوسنشان می  ۶دهد. همچنین، شکل می

درصد به میزان مصرف انرژی ساختمان اضافه  20درصد و در بدترین حالت در ماه جوالی حدود  9حدود 

های تغییر فاز دهنده توانسته این عملکرد منفی را به کرده است. اما استفاده از نماهای دو پوسته با شیشه

درصد میزان مصرف انرژی سرمایشی را  8ر بهترین حالت در ماه آگوست عملکردی مطلوب تبدیل کرده و د

های گرم ادامه داشته و به طور میانگین ی ماهکاهش دهد. عملکرد مناسب نماهای تغییر فاز دهنده در کلیه

 درصد میزان مصرف انرژی را کاهش داده است.  ۳حدود 

نمای دو پوسته معمولی در بهترین حالت توانسته  دهد که در اقلیم بندرعباس استفاده ازنشان می ۳شکل 

درصد مصرف انرژی گرمایشی را کاهش دهد. این در حالی است که استفاده از  ۶7در ماه دسامبر، حدود 

های تغییر فاز دهنده، توانسته میزان کاهش مصرف انرژی در این ماه را به نزدیک نماهای دو پوسته با شیشه

ی معمولی در بهترین حالت در ماه دهد که نماهای دو پوستهنشان می  ۳شکل  درصد برساند. همچنین، ۲1

درصد به میزان مصرف انرژی ساختمان  8درصد و در بدترین حالت در ماه آپریل بیش از  0.۲اگوست حدود 

منفی را های تغییر فاز دهنده توانسته این عملکرد اضافه کرده است. اما استفاده از نماهای دو پوسته با شیشه

درصد میزان مصرف انرژی سرمایشی را  8به عملکردی مطلوب تبدیل کرده و در بهترین حالت در ماه آپریل 

های گرم ادامه داشته و به طور میانگین ی ماهکاهش دهد. عملکرد مناسب نماهای تغییر فاز دهنده در کلیه

 درصد میزان مصرف انرژی را کاهش داده است. ۲.۲حدود 

-به ترتیب مصرف انرژی ساختمان و درصد کاهش مصرف انرژی در کل سال را برای اقلیم 8تا  ۲های شکل

شود که در اقلیم تبریز استفاده از نماهای دو پوسته دهند. مشاهده میهای تبریز و بندرعباس نشان می

صدی در 20مگاوات ساعت انرژی گرمایشی و کاهش  1۳9های سرد در مجموع با مصرف معمولی در ماه

درصدی  ۶/1۳مگاوات ساعت انرژی سرمایشی و افزایش  1/۳های گرم با مصرف مصرف انرژی و در ماه

مصرف انرژی، عملکرد مناسب زمستانه و عملکرد نامناسب تابستانه از خود نشان داده است. این در حالی 

توان ییر فاز دهنده اگرچه میهای تغبا شیشه دهد که با استفاده از نماهای دو پوستهاست که نتایج نشان می

این عملکرد دوگانه را به عملکردی مطلوب در طول سال تبدیل کرد اما عملکرد گرمایشی نمای دوپوسته 

رسد. همچنین عملکرد درصد کاهش می ۲/12تغییر فاز دهنده نسبت به نمای دوپوسته تضعیف شده و به 

درصدص به عملکردی مثبت  7ر فاز دهنده با کاهش نامطلوب نمای دوپوسته با استفاده از شیشه های تغیی

مگاوات  ۳1شود. برای اقلیم بندرعباس استفاده از نمای دوپوسته تغییر فاز دهنده مصرف انرژی تبدیل می



 

درصدی در مصرف انرژی گرمایشی را درپیش داشته  12مگاوات ساعت رسانده و کاهش  ۲/۶۳ساعتی را به 

مگاوات  ۳7مگاوات ساعت به  ۲0ما مصرف انرژی سرمایشی ساختمان را از است. همچنین استفاده از نوع ن

باشد. این در حالی است که استفاده از نمای درصد کاهش می 7/۲ساعات کاهش داده است که معادل 

 درصدی در مصرف انرژی گرمایشی شده است. ۶/0دوپوسته در اقلیم بندر عباس باعث افزایش 

های گیاهی در نمای دوپوسته بر مصرف انرژی در یک ساختمان تأثیر بکارگیری پوشش -7-3

 بلند مرتبه

در این تحقیق، با در نظر گرفتن یک ساختمان بلند مرتبه با نمای دو پوسته دارای پوشش گیاهی در اقلیم 

تهران، به تحلیل عملکرد حرارتی نماهای دو پوسته دارای پوشش گیاهی در طول سال پرداخته شده است. 

درصد مصرف  ۶/2۳های سرد حدود نشان داد که استفاده از نماهای دو پوسته معمولی، اگر چه در ماه نتایج

درصدی بار سرمایشی در تابستان شود، در حالی  ۶/18تواند موجب افزایش دهد؛ ولی میانرژی را کاهش می

سرد و گرم سال، به ترتیب  هایدارای پوشش گیاهی مصرف انرژی در ماه که با استفاده از نماهای دو پوسته

 کاهش خواهد یافت. %۲/22و  %۳/21حدود 
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