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چكيده
از عوامل ضروری در طراحی ساختمان ،بررسی ،مطالعه و سپس شبیهسازی مصرف انرژی ساختمان قبل از عملیات اجرا
میباشد ،با توجه به اينکه انرژی همواره يکی از اساسیترين نیازهای جامعه بشری بوده و مسئله بحران انرژی يکی از
مهمترين مسائل جهانی میباشد در اين راستا استفاده از نرمافزارهای شبیهسازی تحت عنوان مدلسازی اطالعات ساختمان
میتواند بسیار کمککننده باشد .هدف از اين تحقیق ،تاثیر عايقکاری پوسته خارجی ساختمان که يکی از راههای کاهش
مصرف انرژی در ساختمان میباشد بر روی میزان انرژی مصرفی در ساختمان و همچنین تاثیر آن بر روی بارهای سرمايش
و گرمايش ساختمان میباشد .در اين راستا يک ساختمان مسکونی را توسط نرم افزار  Revitکه يکی از نرمافزارهای حوزه
مدلسازی اطالعات ساختمان ) (BIMمیباشد ،مدل کرده سپس محاسبه بارهای سرمايش و گرمايش و میزان مصرف
انرژی با استفاده از نرمافزار  DesignBuilderانجام گرفته است .نتايج حاصل از تحقیق ،کاهش 1/97 kWو 2/2 kW
در میزان بارهای سرمايش و گرمايش و  737/39 kWhدر میزان مصرف انرژی را در حالت پوسته خارجی دارای عايق به
ما نشان میدهد.

واژگان کلیدی :بارهای سرمايش و گرمايش ،مصرف انرژی ،مدلسازی اطالعات ساختمان ،پوسته خارجی ،عايق

 1و * -نويسنده مسئول :درجه علمي ،مقطع تحصيلی و رشته تخصصي ،دانشکده و دانشگاه محل تحصيل نويسنده اول ( B
 ،11 pt. Nazaninراست چين)
 -2درجه علمي و رشته تخصصي (يا سمت كاري) ،دانشکده و دانشگاه محل تحصيل نويسنده دوم ( ،11 pt. B Nazaninراست
چين)
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 -1مقدمه
مقدار مصرف انرژی در ساختمان ،مسئله بسیار مهمی میباشد چرا که میزان قابل توجهی از مصرف انرژی را به خود
اختصاص میدهد .در حدود  40تا  45درصد از انرژی در قاره اروپا مربوط به انرژی مصرف شده در ساختمانها میباشد .اين
میزان از مصرف انرژی صرف دستگاههای مکانیکی و الکتريکی موجود در ساختمانها میشود که وظیفه تولید شرايط مطبوع از
لحاظ میزان سرمايش ،گرمايش ،تهويه و روشنايی ساختمان را برعهده دارند] .[1از همین حیث کاهش مصرف انرژی و تحلیل
درست مصرف انرژی در ساختمان امری ضروری به نظر می رسد .به همین منظور با استفاده از روشهايی مانند انتخاب مصالح
با مقاومت حرارتی باال ،استفاده از عايقهای حرارتی ،پنجرههای چند جداره ،بکارگیری سیستمهای خورشیدی و منابع انرژی
تجديدپذير و همچنین سیستمهای تهويهمطبوع با عملکرد باال ،سعی در کاهش مصرف انرژی داريم .به همین منظور مدلسازی
و شبیه سازی مصرف انرژی در جهت محاسبه دقیق بارهای سرمايش و گرمايش ساختمان ،برای ما از اهمیت بااليی برخوردار
است].[2
1
مدلسازی اطالعات ساختمان (  )BIMنشان دهنده روند توسعه و استفاده از يک مدل کامپیوتری تولید شده برای
شبیهسازی ،برنامهريزی ،طراحی ،ساخت و بهرهبرداری از تسهیالت است .مدل حاصل ،يک مدل اطالعات ساختمان شامل بسیاری
از اطالعات هوشمند و پارامتريک است که با استخراج و تجزيه و تحلیل اين اطالعات در خروجی ،کاربر میتواند تصمیمگیری
بهتر و درستتری داشته باشد در نتیجه انجام فرآيند در حال اجرا بهبود میيابد].[3
مدلسازی اطالعات ساختمان به اين معنی میباشد که يک ساختمان قبل از ساخت ،از لحاظ فیزيکی ،به منظور بررسی
مشکالت و شبیهسازی و تجزيه و تحلیل اثرات نهفته در آن مورد بررسی قرا گیرد] .[4و همچنین به کم کردن اشتباهات بوسیله
نشان دادن خطاهای اجرا و مديريت ساخت و اطالعات مبهم موجود کمک میکند و راه را برای محاسبه و کنترل پروژه آسان
مینمايد .همچنین محدود کردن ناکارامدیها و در نتیجه باالبردن بهرهوری و کاهش هزينههای پروژه میتواند بخشی از مزايای
استفاده از آن باشد].[5], [6
ساختار نرمافزاری مدل سازی اطالعات ساختمان به دو زير مجموعه اصلی که شامل بخش مدلسازی و شبیهسازی انرژی
تقسیم میشود .يکی از پايههای کیفیت در طراحی ساختمان ،مدلسازی انرژی به عنوان جزئی از مدلسازی اطالعات ساختمان
است .به کمک مدلسازی انرژی می توان ارزيابی درستی از مصرف انرژی داشت و به کمک آن در ارتباط با هزينه بهرهبرداری،
انتخاب ،طراحی و بهینهسازی درست سیستمهای حرارتی ،برودتی و روشنايی داشت .به همین علت ،مدلسازی انرژی بايد همگام
با مدل سازی اطالعات ساختمان باشد ،تا کلیه تصمیمات فازهای مختلف درگیر پروژه در مدلسازی لحاظ گردد].[7
با توجه به مسئله بحران انرژی در جهان ،امروزه بحث صرفه جويی در مصرف انرژی ساختمان به يکی از مهمترين مسائل
بیبديل تبديل گرديده است .فراری و بکلی] [8يک ساختمان اداری بازسازی شده از لحاظ مصرف انرژی که در شهر میالن واقع
بود را از جنبه اقتصادی مورد ارزيابی قرار دادند ،نتايج نشان میدهد که بازسازی اين ساختمان میتواند مصرف انرژی را تا 59
درصد کاهش دهد و همچنین تولید گازهای گلخانهای را تا  40درصد کاهش دهد.
کوکوا و پاول] [9به بررسی عايقکاری حرارتی ساختمان از جنبه فنی و اقتصادی پرداختهاند .در تحقیق خود به تاثیر عوامل
مختلفی همچون ضخامت عايق حرارتی ،سال ساخت ساختمان و نوع عايقکاری که از داخل انجام گیرد يا خارج را بر هزينههای
نهايی ،مورد تجزيه و تحلیل قرار دادهاند.
1 Building Information Modeling
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در تحقیق حاضر يک ساختمان با کاربری مسکونی که در شهر تهران واقع شده است را از دو منظر مورد بررسی قرار
می دهیم .اول ديوارهای خارجی ساختمان را درحالت بدون عايق در نظر گرفته و میزان مصرف انرژی و محاسبات بارهای سرمايش
و گرمايش آن محاسبه شده سپس از عايق پشم سنگ در ديوارهای خارجی استفاده شده و مجددا آنالیز انرژی در آن انجام
میگیرد و در نهايت دو حالت در کنار هم مورد بررسی و تجزيه و تحلیل قرار میگیرد .همچنین برای اين کار ابتدا مدل ساختمان
در نرم افزار  Revitمدلسازی شده ،سپس با استفاده از نرمافزار  Designbuilderبه شبیهسازی انرژی آن میپردازيم.

 -2مشخصات ساختمان مورد مطالعه
ساختمان مورد نظر يک ساختمان با کاربری مسکونی واقع در شهر تهران میباشد ،که مقدار مساحت و کاربری هر قسمت
در شکل ( )1و ( )2قابل مشاهده میباشد .در جدول ( )1مواد بکاررفته در ديوارهای خارجی با خواص حرارتی ارائه شده است که
حالت اول را برای ما ايجاد میکند (ديوارهای خارجی ساختمان فاقد عايق) و در حالت دوم برای ديوارهای خارجی ساختمان
(پوسته خارجی) عالوه برمواد بکار رفته در جدول ( )1از يک اليه عايق پشم سنگ با ضخامت  5سانتیمتر استفاده شده است.
در جدول ( )2مواد بکاررفته در سقف خارجی ارائه گرديده است .و همچنین برای دادههای آب و هوايی از کتابخانه خود نرمافزار
 DesignBuilderبرای شهر تهران استفاده شده است .که میتوان از مزايای کار با اين نرمافزار باشد.

شکل ( )2پالن طبقه دوم به همراه کاربری و مساحت هر قسمت

شکل ( )1پالن طبقه اول به همراه کاربری و مساحت هر قسمت
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جدول ( )1الیهها و مشخصات حرارتی جدار خارجی ساختمان
ضخامت
)(cm

ضریب هدایت حرارتی
)(w/m.k

الیه

سنگ

3

1.3

مالت ماسه و سیمان

6

1.15

بلوک لیکا

21

1.15

گچ و خاک

3

1.1

گچ

2

0.5

جدول ( )2الیهها و مشخصات حرارتی سقف خارجی ساختمان
ضخامت
)(cm
2

ضریب هدایت حرارتی
)(w/m.k
0.8

الیه

عايق

1

0.035

مالت ماسه وسیمان

3

1.15

بتن

22

1.75

گچ

2

0.5

موزايیک

 -3شبیهسازی انرژی و ارائه نتایج
در تحقیق حاضر برای انجام شبیه سازی بارهای سرمايش و گرمايش و میزان مصرف انرژی در دو حالت ذکر شده (پوسته
خارجی دارای عايق و بدون عايق) از نرمافزار  DesignBuilderاستفاده شده است .ابتدا مدل سهبعدی ساختمان با جزئیاتی
که در بخش قبل مطرح شد ،مدلسازی میگردد ،که در شکل ( )3نمای سهبعدی اين ساختمان قابل مشاهده میباشد .و پس از
مدلسازی سهبعدی ساختمان ،فضاهايی که بايد مورد تهويه قرار بگیرند را در نرمافزار تعريف کرده که در شکل ( )4به رنگ سبز
4

قابل مشاهده می باشد و سپس با فرمت  gbxMLاز نرمافزار  Revitخروجی گرفته و مدل خود را وارد نرمافزار
 DesignBuilderکرده و سپس به تحلیل انرژی ساختمان مورد نظر پرداخته میشود .و همچنین از سیستم فنکويل برای
تامین آسايش حرارتی اين ساختمان استفاده شده است و پس از واردکردن اطالعات هر کدام از اين فضاها ،که اين اطالعات
شامل :کاربری فضا ،تعداد نفرات ،نوع روشنايی ،تجهیزات الکتريکی ،مقدار نفوذ هوا ،ضرايب انتقالحرارت که همگی اين موارد در
محاسبات بارهای سرمايش و گرمايش تاثیرگذار است .و به عنوان يک نکته میتوان يادآور آن شد که بايد نهايت دقت را در
واردکردن اين اطالعات به عنوان ورودی نرمافزار داشت .چه بسا که خروجی دقیق نرمافزار وابسته به اطالعات ورودی ما میباشد.

شکل ( )3نمای سهبعدی ساختمان در نرمافزار Revit

شکل ( )4فضاهای مورد تهویه قرار گرفته

در شکل ( )5و ( )6مقدار بار سرمايش برای بخشهای مختلف ساختمان در طول يک شبانهروز در  15جوالی( 1گرمترين
روز سال) انجام گرفته است .و با توجه به بررسی انجام گرفته از نتايج نمودارها ،بیشترين اتالف مربوط به قسمت ديوارها (پوسته
خارجی) ساختمان میباشد که در ساعت  16الی  18بیشترين اتالف را نسبت به باقی قسمتهای ديگر ساختمان به خود
اختصاص می دهند .و با تو جه به در نظر گرفتن عايق در پوسته خارجی ساختمان همانطور که در نمودار شکل ( )5و ( )6نشان
داده شده است مقدار اتالف از  9/72 kWدر حالت ديوار بدون عايق به  8 kWديوار دارای عايق کاهش يافته است ،که مقدار
 1/72 kWاز اتالف ديوارها کاسته شده است ،يعنی در حدود  18درصد باعث کاهش اتالف از ديوارهای خارجی انجام گرفته
است .پس میتوان نتیجه گرفت با استفاده از يک عايق در اليههای ديوارهای خارجی ،میتوان در حفظ کردن انرژی نقش بسزايی
داشت.

1 July
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شکل ( :)5بار سرمایش و اتالفات در بخش های مختلف ساختمان (پوسته خارجی فاقد عایق)

شکل ( :)6بار سرمایش و اتالفات در بخش های مختلف ساختمان (پوسته خارجی دارای عایق)
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در شکل ( )7و ( )8مقدار بار گرمايش برای بخشهای مختلف ساختمان در حالت پوسته خارجی بدون عايق و دارای عايق
بدست آمده است .و همانطور که در نمودارها مشخص میباشد و همانند بار سرمايش ،میزان اتالف در ديوارها نسبت به ساير
قسمتها بیشتر میباشد که ديوار خارجی بدون عايق در شکل ( )7برابر با  11/63 kWو ديوار خارجی دارای عايق در شکل ()8
برابر با  9/98 kWمیباشد .که مقدار  ، 1/65 kWيعنی در حدود  15درصد از بار گرمايش مربوط به پوسته خارجی کاسته شده
است.

شکل ( :)7بار گرمایش و مقدار اتالف در بخش های مختلف ساختمان (پوسته خارجی فاقد عایق)
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شکل ( :)8بار گرمایش و مقدار اتالف در بخش های مختلف ساختمان (پوسته خارجی دارای عایق)

مقادير بار سرمايش و گرمايش کل ساختمان در حالت پوسته خارجی بدون عايق به ترتیب برابر است با  25/35 kWو
 23/32 kWو همچنین مقادير بار سرمايش و گرمايش کل ساختمان در نظر گرفته شده در حالت پوسته خارجی دارای عايق
به ترتیب برابر است با  23/38 kWو  21/12 kWکه مقدار  1/97 kWاز بار سرمايش و  2/2 kWاز بار گرمايش کاهش يافته
است.
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مقدار بار سرمايش و گرمايش در شکل ( )9و ( )10برای ماه های مختلف در يک سال مورد بررسی قرار گرفته است .در
شکل ( )9بار سرمايش و گرمايش کل و همچنین بار محسوس در حالت پوسته خارجی ساختمان بدون عايق در نظر گرفته شده
است و همانطور که در نمودار مشخص میباشد ،با توجه به نتايج مقدار بار گرمايش برای ماه ژانويه 1برابر با 5868/5 kWh
میباشد که بیشترين مقدار خود را در ماههای سال دارد و همچنین در ماه آگوست مقدار بار سرمايش کل برابر با 5962/9 kWh
و بار محسوس برودتی برابر با  5959/11 kWhمی باشد که بیشترين مقدار را در سال به خود اختصاص می دهند .در شکل
( ) 10بار سرمايش و گرمايش و همچنین بار محسوس برای حالت پوسته خارجی به همراه عايق در نظر گرفته شده است که
نتايج خارج شده از نمودارها نشان میدهد مقدار بار گرمايش در ماه ژانويه برابر با  5255/98 kWhمیباشد و مقدار بار سرمايش
در ماه آگوست برابر با  6581/39 kWhو همچنین مقدار بار محسوس در اين ماه برابر با  5868/5 kWhمیباشد .با مقايسه دو
حالت پوسته خارجی بدون عايق و دارای عايق بیانگر اين میباشد که از میزان بار گرمايش مقدار  612/52 kWhو بار سرمايش
مقدار  618/49 kWhکاسته شده است.

شکل ( :)9بار سرمایش و گرمایش و بار محسوس برودتی در ماههای مختلف سال (پوسته خارجی فاقد عایق)

1 January
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شکل ( :)10بار سرمایش و گرمایش و بار محسوس برودتی در ماههای مختلف سال (پوسته خارجی دارای عایق)

در شکل ( )11و ( )12میزان مصرف انرژی در ساختمان بر حسب کیلووات ساعت ( )kWhبرای حالت پوسته خارجی
ساختمان بدون عايق و دارای عايق نشان داده شده است که میزان مصرف انرژی را برای تجهیزات ،روشنايی ،گرمايش و سرمايش
با سوخت گاز در ماه های مختلف در طی يک سال بدست آمده است .با توجه به نتايج نشان داده شده در نمودار شکل ( )11مقدار
مصرف انرژی برای تجهیزات الکتريکی در تمامی ماهها تقريبا به يک اندازه میباشد که پیک آن برابر با  1783/53 kWhمی
باشد .مقدار مصرف انرژی برای روشنايی  1272/89 kWhمیباشد که برای تمامی ماهها تقريبا يکسان است و مقدار مصرف
انرژی گرمايش در ماه ژانويه برابر با  7070/48 kWhمی باشد که بیشترين مقدار مصرف انرژی در اين ماه رخ می دهد و برای
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سرمايش بیشترين مقدار مصرف انرژی در ماه آگوست 1که برابر با  3570/6 kWhرخ میدهد .همچنین نتايج نشان داده شده
در نمودار شکل ( )12برای حالت پوسته خارجی همراه با عايق ،مقدار مصرف انرژی تجهیزات الکتريکی برابر با ،1730/55 kWh
روشنايی برابر با  ،1235/84 kWhمصرف انرژی گرمايش در ماه ژانويه برابر با  6332/5 kWhو مصرف انرژی سرمايش در ماه
آگوست برابر با  3940/95 kWhمیباشد .نتايج دو حالت نشان میدهد میزان مصرف انرژی در تجهیزات الکتريکی و روشنايی
بسیار ناچیز میباشد زيرا در اين موارد انرژی مصرفی تابع يکسری از دستگاهها و وسايل موجود میباشد و پوسته خارجی به
صورت مستقیم تاثیری بر آنها ندارد .اما در میزان مصرف انرژی در حالت گرمايش و سرمايش ساختمان که عملیات عايقکاری
پوسته خارجی تاثیر بسزايی بر آن دارد به ترتیب مقادير  737/98 kWhو  370/35 kWhکاهش میيابد.

شکل ( :)11میزان مصرف انرژی در ساختمان (پوسته خارجی بدون عایق)
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شکل ( :)12میزان مصرف انرژی در ساختمان (پوسته خارجی دارای عایق)

همچنین در شکل ( )13و ( )14میزان مصرف انرژی برق و گاز بر حسب کیلووات ساعت ( )kWhکه از مجموع مصرف
برای سرمايش ،گرمايش ،تجهیزات و سیستم روشنايی که در نمودار شکلهای ( )11و ( )12به صورت تفکیک شده نشان داده
شده ،به صورت کلی برای ماههای مختلف به تفکیک برای دوحالت پوسته خارجی بدون عايق و دارای عايق نشان داده شده است.
با توجه به نتايج بدست آمده در شکل ( ) 13برای پوسته خارجی بدون عايق ساختمان ،مقدار پیک مصرف انرژی برق برابر با
 3056/41 kWhمیباشد که تقريبا برای تمامی ماههای سال نزديک به همین مقدار میباشد و پیک مصرف انرژی گاز در ماه
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ژانويه ،برابر با  7074/33 kWhمیباشد .همچنین در شکل ( )14برای حالت پوسته خارجی دارای عايق نتايج نشان میدهد
مقدار مصرف انرژی برق برابر با  2966/39 kWhو انرژی گاز برابر با  6336/94 kWhمیباشد .در نهايت با مقايسه دو نمودار
بدست آمده برای حالت های ذکر شده به اين نتیجه خواهیم رسید که میزان انرژی برق با توجه به داليل ذکر شده در قسمت
قبل تغییرات زيادی را حاصل نشده و می توان آن را در حالت ثابت در نظر گرفت ،اما در انرژی مصرفی گاز برابر با مقدار kWh
 737/39میزان انرژی کاهش يافته است.

شکل ( )13میزان مصرف گاز و برق برای ماههای مختلف سال (پوسته خارجی بدون عایق)
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شکل ( :)14میزان مصرف گاز و برق برای ماههای مختلف سال (پوسته خارجی دارای عایق)

 -4نتیجهگیری
افزايش روزافزون جمعیت ،گرم شدن کره زمین ،افزايش گازهای گلخانهای و از همه مهمتر مصرف بیرويه سوختهای
فسیلی باعث بوجود آوردن اقدامات اساسی در حوزه ساختمان ،که حدود  30درصد از مصرف انرژی را به خود اختصاص داده
میشود .از اين رو صرفه جويی در مصرف انرژی يکی از مسائل مهم در دنیا میباشد .در تحقیق حاضر با استفاده از مدلسازی
اطالعات ساختمان ( )BIMدر زمینه تحلیل و بررسی انرژی که يکی از راههای بسیار مفید و مناسب برای ارزيابی در حوزه انرژی
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میباشد و همچنین اقدامات زيادی در اين راستا انجام گرفته ،به شبیهسازی انرژی ساختمان مورد نظر در دوحالت پوسته خارجی
ساختمان بدون عايق و دارای عايق مورد بررسی اتالفات سرمايش و گرمايش و همچنین میزان مصرف انرژی پرداخته شده است.
ابتدا با استفاده از نرمافزار  Autodesk Revit 2020ساختمان مورد نظر مدل شده و سپس توسط نرمافزار DesignBuilder
به بررسی مصرف انرژی در ساختمان پرداخته شده است .نتايج حاصل از تحقیق نشان میدهد با استفاده از يک عايق (پشم
سنگ) به ضخامت  5سانتی متر در ديوارهای خارجی ساختمان ،از میزان بارهای سرمايش و گرمايش کل ساختمان در حالت
بدون عايق به ترتیب مقادير 1/97 kWو  2/2 kWکاهش يافته است .همچنین میزان مصرف انرژی کل ساختمان در يک سال،
در حالتی که ديوارهای خارجی دارای عايق میباشند در مقابل ديوارهای خارجی بدون عايق باعث کاهش  737/39 kWhدر
میزان مصرف انرژی شده است .در واقع انتخاب يک پارامتر (عايقکاری ديوارهای خارجی) در ساختمان مورد نظر که مورد بررسی
قرار گرفت  ،نشان میدهد با در نظر گرفتن عوامل و پارامترها و استراتژیهای بیشتر قبل از ساخت و احداث پروژه ،میتواند
تاثیرات چشمگیری در جهت کاهش مصرف انرژی و هزينه آن داشته باشد.
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The effect of thermal insulation of the outer shell of the building
on energy consumption, under building information modeling
(BIM) (Case study of Tehran)

Abstract
One of the essential factors in building design is to study, check, and then simulate the energy
consumption of the building before the operation, considering that energy is always one of the
most basic needs of human society and the energy crisis is one of the most important global
issues. Simulation software called building information modeling can be very helpful. The
purpose of this study is the effect of insulation of the outer shell of the building, which is one
of the ways to reduce energy consumption in the building on the amount of energy consumption
in the building and also its effect on cooling and heating loads of the building. In this regard, a
residential building has been modeled by Revit software, which is one of the software in the
field of building information modeling (BIM), then the calculation of cooling and heating loads
and energy consumption has been done using DesignBuilder software. The results show that
the reduction of 1.97 kW and 2.2 kW in the amount of cooling and heating loads and 737.39
kWh in the amount of energy consumption in the case of the insulated outer shell.
Keywords: cooling and heating loads, energy consumption, building information modeling,
outer shell, insulation
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