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برآورد ميزان نفوذ

هـا، درهـا و    نشت هوا از درز و شكاف اطراف پنجـره   §
.نامند مي نفوذنيز سقف و ديوارهاي ساختمان را 

تهويه

نفوذ

ميزان نفوذ

مقاومت درزهااختالف فشار

هاي تخمين روش
ميزان نفوذ

روش حجمي

روش درزي



روش حجمي

ACHنوع فضا

فضا با يک ديوار با در يا پنجره رو به خارج

فضا با دو ديوار با در يا پنجره رو به خارج

فضا با بيش از ديوار با در يا پنجره رو به خارج

فضاهاي داخلي بدون ديوار با در يا پنجره رو به خارج
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روش درزي

مشخصـات  گيـري   در اين روش برآورد حجم هواي نفوذي براساس اندازه  §
. گيرد صورت مي اختالف فشار وارد بر ساختمانو انتخاب  اجزاي ساختماني

تـرين منبـع نفـوذ     عمومـاً اصـلي   هـا  درز اطراف درها و پنجـره از آنجا كه   §
 .شود عنوان روش درزي شناخته مي هواست، روش فوق به
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مقدار ضريب جريان براي درز در و    §
پنجره به صورت آزمايشي تعيين شده 

بـا مشـخص   و به جاي اسـتفاده از آن  
تـوان ميـزان    مـي  بودن اختالف فشـار 

ــره   ــا و پنج ــوا از دره ــوذ ه ــا را  نف ه
ــا اســتفاده از نمودارهــاي   مســتقيماً ب

.بعدي برآورد نمود
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اثر دودکش

وزش باد

اثر تهويه



روش درزي



اثر دودکش

زمستان تابستان
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فاصله نقطه مورد نظر از سطح فشار  hکه در آن 
.خنثي است

ارتفاعي از ساختمان اسـت   سطح فشار خنثي  §
كه در آن اختالف فشار ناشي از اختالف چگـالي  

.باشد صفر بين داخل و خارج ساختمان

از نظر تئوري چنانچه درزهـا و بازشـوهاي در     §
راستاي عمودي به طـور يكنواخـت توزيـع شـده     

ــي در    ــار خنث ــطح فش ــد، س ــاع  باش ــط ارتف وس
.قرار دارد ساختمان



وزش باد و اثر تهويه

:ناميده و مقدار تئوري آن عبارت است از فشار سرعتيفشار ناشي از سرعت هوا را   §
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تخمـين مقـدار   . اسـت  شكل و جهت ساختمان نسبت به بادبوده و تابع  1كمتر از مقدار ضريب فشار همواره   §
. گيردضريب فشار براي ديوار و سقف ساختمانهاي مختلف با استفاده از نمودارهاي صفحه بعد صورت مي

رسد، براي در نظـر گـرفتن اثـرات     از آنجا كه سرعت جريان هوا هنگام برخورد با ساختمان دقيقاً به صفر نمي  §
:گردد استفاده شده و اختالف فشار ناشي از وزش باد با رابطه زير بيان مي ضريب فشارناشي از آن از مفهوم 



وزش باد و اثر تهويه

ساختمانهاي کوتاهضريب فشار

ساختمانهاي بلند

5/0براي سقف 

ديوار

سقف

ديوار



روش سطح نفوذ موثر
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سطح موثر ضريب باد

ضريب دودکش



سطح نفوذ موثر



نفوذ در ساختمانهاي تجاري

هاي تجاري، به دليل رفت و آمـد و اسـتفاده از    از آنجا كه بخش مهمي از ميزان هواي نفوذي از درهاي ساختمان
.باشد آنهاست، مشخصات نفوذ در مورد آنها تا حدودي مي

:گيرد در ورودي ساختمانهاي تجاري معموالً دو نوع در مورد استفاده قرار مي

Swinging Doors Revolving Doors



Swingingنفوذ در درهاي 

نفوذ از درزها نفوذ ناشي از رفت و آمد



برآورد ميزان تهويه


