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 های سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوعها و قوانین سرانگشتی سیستممعادالت، داده /2

 پیشینه -1-1

کار در ها، قوانین سرانگشتی و دیگر اطالعات ارائه شده در مرجع حاضر، بمنظور کمک به مهندسین و طراحان تازهمعادالت، داده الف(

براین، مهندسین و طراحان باتجربه و کارآزموده نیز اند. عالوههای گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع گردآوری شدهطراحی سیستم

هایی بهره ها یا ابزاری بمنظور آموزش مقدماتی چنین سیستمر به عنوان راهنمایی برای طراحی سریع سیستمتوانند از کتاب حاضمی

 ببرند.

های درسی گرفته تا مطالب ها از جزوهاند که در میان آنب( مطالب این مجموعه از میان منابع و مراجع مختلفی گردآوری شده

المللی وجود داشته است. مرجع حاضر با هدف دسترسی سریع به اطالعات موردنیاز دهای بینها، کدها و استاندارسمینارها و کنفرانس

های درسی، مراجع، المعارف ایجاد شده است تا با استفاده از آن بتوان از جستجو در میان حجم زیادی از کتابدر قالب یک دائره

 ود.ها اجتناب نمها، مجالت، معادالت تجاری و کاتالوگدستورالعمل

 

 قوانین سرانگشتی -2-1

 باشند:های آتی با در نظر گرفتن شرایط زیر قابل استفاده میالف( قوانین سرانگشتی آورده شده در بخش

 .  بارهای ساختمان برحسب مساحت ناخالص ساختمان محاسبه شده باشند.1

 بگیرند.. بارهای ساختمان بطور کلی نیازهای تهویه مطبوع و هوای ورودی را در بر 2

توان برای تخمین بارهای سیستم در مراحل اولیه طراحی یک پروژه بکار . قوانین سرانگشتی آورده شده در این کتاب را می3

 برد.

ها یا مراجع اصلی مرتبط . در طراحی نهایی، بارهای ساختمان باید بر اساس روندهای محاسباتی ارائه شده در هندبوک4

رهای گرمایشی و سرمایشی باید اطالعاتی همچون زمان و نوع حضور افراد در ساختمان، محاسبه شوند. در محاسبه با

نورپردازی و تجهیزات مرتبط از مالک، معمار، مهندس برق و دیگر اعضای تیم طراحی و یا از مستندات فنی مانند هندبوک 

ASHRAE .اخذ یا استخراج شود 

با »شود که: اند. اغلب این پرسش مطرح میها قبل معرفی شدهجع حاضر، سالب( بسیاری از قوانین سرانگشتی فهرست شده در مر

های ساخت بناها، آیا قوانین تر شدن دستورالعملسازی مصرف انرژی و سختگیرانهتوجه به قوانین کدها و استانداردهای مرتبط با بهینه

پاسخ این پرسش مثبت است. دلیل آنکه قوانین «. تند؟سرانگشتی بارهای سرمایشی و گرمایشی همچنان از دقت الزم برخوردار هس

اند. چرا که امروزه ای افزایش پیدا کردهباشند این است که بارهای داخلی بطور قابل مالحظهسرانگشتی سرمایش همچنان دقیق می

ش نیز افزایش هوای مورد نیاز گیرند. دلیل دقیق بودن قوانین سرانگشتی گرمایافراد و تجهیزات بیشتری در یک فضای مشابه قرار می

 باشد.برای تهویه می

 

 کدها و استانداردها -3-1

های بعدی و جدیدتر خود های مختلف در این کتاب ممکن است در ویرایشالف( اطالعات آورده شده از استانداردها و دستورالعمل

طراحی دقیق نیازمند مراجعه به آخرین نسخه استانداردها دستخوش تغییرات گردند. همواره باید توجه داشت که انجام محاسبات و ارائه 

 باشد.می
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 ب( در مرجع حاضر، مگر در مواردی که به مستندات دیگری اشاره شده باشد، از کدها و استانداردهای زیر استفاده شده است:

1. 2015 International Code Council Series of Codes (ICC): 
a. 2015 International Building Code (herein referred to as 2015 IBC). 
b. 2015 International Mechanical Code (herein referred to as 2015 IMC). 
c. 2015 International Energy Conservation Code (herein referred to as 2015 IECC). 
d. 2015 International Plumbing Code (herein referred to as 2015 IPC). 
e. 2015 International Fire Code (herein referred to as 2015 IFC). 
f. 2015 International Fuel Gas Code (herein referred to as 2015 IFGC). 
g. 2015 International Residential Code (herein referred to as 2015 IRC). 
h. 2015 International Existing Building Code. 
i. 2015 International Performance Code for Buildings and Facilities. 
j. 2015 International Private Sewage Disposal Code. 
k. 2015 International Property Maintenance Code. 
l. 2015 International Zoning Code. 
m. 2015 International Wildland-Urban Interface Code. 

2. American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers (ASHRAE): 
a. ASHRAE Standard 15—2013 (herein referred to as ASHRAE 15-2013). 
b. ASHRAE Standard 55—2013 (herein referred to as ASHRAE 55-2013). 
c. ASHRAE Standard 62.1—2013 (herein referred to as ASHRAE 62.1-2013). 
d. ASHRAE Standard 62.2—2013 (herein referred to as ASHRAE 62.2-2013). 
e. ASHRAE Standard 90.1—2013 (herein referred to as ASHRAE 90.1-2013). 
f. ASHRAE Standard 90.2—2007 (herein referred to as ASHRAE 90.2-2007). 

3. National Fire Protection Association Codes (NFPA): 
a. NFPA 90A—2015 Installation of Air-Conditioning and Ventilating Systems. 
b. NFPA 96—2014 Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking 

Operations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


