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C©u kiËn và các bÝ ph±n  cëa công trình- 

nhiËt trã và ÿÝ truyÅn nhiËt-  phmkng pháp tính toán 

Building components and building elements- thermal 

resistance and thermal transmittance- calculation method 

 

1. Ph¥m vi áp déng 

 Tiêu chun này quy ÿÏnh phmkng pháp tính nhiËt trã và ÿÝ truyÅn nhiËt cëa các c©u 

kiËn và các bÝ ph±n cëa công trình, trï các cña ÿi, cña sÙ và các bÝ ph±n khác có l³p 

kính, các c©u kiËn có liên quan ÿÃn viËc truyÅn nhiËt xuÕng ÿ©t, các c©u kiËn mà không 

khí lÑt qua ÿmçc. 

 Phmkng pháp tính ÿmçc dõa trên ÿÝ truyÅn nhiËt thiÃt kÃ thích hçp ho»c nhiËt trã 

cëa v±t liËu và các s§n phm có liên quan. 

 Phmkng pháp này áp déng cho các c©u kiËn và các bÝ ph±n cëa công trình bao 

g×m các lßp chÏu nhiËt ÿ×ng nh©t (kÇ c§ các lßp không khí). 

 Tiêu chun này cÊng quy ÿÏnh phmkng pháp g«n ÿúng có thÇ áp déng cho các lßp 

chÏu nhiËt không ÿ×ng nh©t, trï nhóng trmáng hçp lßp cách nhiËt có c«u nÕi bµng kim 

lo¥i. 

  

2. Tiêu chun trích d¯n 

 

ISO 10456 - 1 . Cách nhiËt- V±t liËu và s§n phm xây dõng - Xác ÿÏnh giá trÏ nhiËt quy 

ÿÏnh và theo thiÃt kÃ. 

TCXDVN 299: 2003 (ISO 7345 : 1987).  Cách nhiËt- Các ÿ¥i lmçng v±t lý và ÿÏnh ngha. 

  

3. �Ïnh ngha và ký hiËu 

3.1. �Ïnh ngha 

 Các thu±t ngó dmßi ÿây và nêu trong TCXDVN..299: 2003 (ISO 7345:1987) Cách 

nhiËt- Các ÿ¥i lmçng v±t lý và ÿÏnh ngha ÿmçc áp déng cho tiêu chun này. 

 

3.1.1. C©u kiËn công trình : Ph«n chính cëa công trình nhm tmáng, sàn, ho»c mái. 

 

3.1.2. BÝ ph±n công trình : C©u kiËn công trình ho»c mÝt ph«n cëa c©u kiËn 

 Ghi chú : Trong tiêu chuAn này t� “bq phEn” ÿ�{c dùng ÿ[ cha c; c=u ki_n và bq 

phEn. 

  

3.1.3. Giá trÏ nhiËt thiÃt kÃ : �Ý d¯n nhiËt thiÃt kÃ hay nhiËt trã thiÃt kÃ. 

 Ghi chú: Mqt s;n phAm xác ÿcnh có th[ có nhiYu giá trc nhi_t thiWt kW ÿii vsi các 

�ng d}ng khác nhau và  các ÿiYu ki_n môi tr�ung khác nhau 
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3.1.4. �Ý d¯n nhiËt thiÃt kÃ : Giá trÏ ÿÝ d¯n nhiËt cëa v±t liËu xây dõng ho»c s§n phm 

trong  nhóng ÿiÅu kiËn bên trong và bên ngoài cé thÇ, có thÇ ÿmçc coi là nhóng tính n�ng 

ÿ»c trmng cëa v±t liËu hay s§n phm ÿó khi liên kÃt vßi mÝt bÝ ph±n công trình. 

  

3.1.5. NhiËt trã thiÃt kÃ : Giá trÏ nhiËt trã cëa s§n phm xây dõng trong nhóng ÿiÅu kiËn 

bên trong và bên ngoài ÿ»c biËt, ÿmçc coi là nhóng tính n�ng ÿ»c trmng cëa s§n phm ÿó 

khi  liên kÃt vßi bÝ ph±n công trình. 

  

3.1.6. Lßp chÏu nhiËt  ÿ×ng nh©t: Lßp có ÿÝ dày không ÿÙi có ÿ»c tính d¯n nhiËt nhm 

nhau ho»c ÿmçc coi là nhm nhau.  

 

3.2. Ký hiËu và ÿkn vÏ 

 

Ký hi_u �9i l�{ng �ÿn vc 

A DiËn tích m2 

R NhiËt trã thiÃt kÃ m2.K/W 

Rg NhiËt trã cëa kho§ng không khí m2.K/W 

Rse NhiËt trã bÅ m»t bên ngoài m2.K/W 

Rsi NhiËt trã bÅ m»t bên trong m2.K/W 

RT TÙng nhiËt trã (môi trmáng tßi môi trmáng) m2.K/W 

R’T Gißi h¥n trên cëa tÙng nhiËt trã m2.K/W 

R’’T Gißi h¥n dmßi cëa tÙng nhiËt trã m2.K/W 

Ru NhiËt trã cëa bÅ m»t không ÿmçc ÿÕt nóng m2.K/W 

U �Ý truyÅn nhiËt W/(m2.K) 

d ChiÅu dày M 

h HË sÕ trao ÿÙi nhiËt W/(m2.K) 

O HË sÕ d¯n nhiËt W/(m.K) 

 

4. Nguyên t³c. 

Nguyên t³c cëa phmkng pháp tính, ÿó là : 

a) tính ÿmçc nhiËt trã cëa tïng ph«n chÏu nhiËt ÿ×ng nh©t cëa c©u kiËn  

b) kÃt hçp nhiËt trã cëa tïng thành ph«n ÿkn l¿ ÿÇ tính ÿmçc tÙng nhiËt trã cëa c©u kiËn, 

kÇ c§ tác ÿÝng cëa nhiËt trã bÅ m»t (t¥i nhóng nki thích hçp).  

NhiËt trã cëa các bÝ ph±n ÿkn l¿ ÿmçc tính toán theo quy ÿÏnh ã méc 5.1. 

Các giá trÏ cëa nhiËt trã bÅ m»t quy ÿÏnh ã méc 5.2 phù hçp vßi h«u hÃt các trmáng 

hçp. Phé léc A ÿma ra quy trình tính toán chi tiÃt cho các bÅ m»t bíc x¥ nhiËt th©p, vßi tÕc 

ÿÝ gió bên ngoài xác ÿÏnh và bÅ m»t không ph·ng. 
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Các lßp không khí nêu trong tiêu chun này ÿmçc xem nhm là lßp chÏu nhiËt ÿ×ng 

nh©t. Giá trÏ nhiËt trã cëa các lßp không khí lßn vßi bÅ m»t bíc x¥ nhiËt cao ÿmçc quy 

ÿÏnh trong méc 5.3 và phé léc B ÿma ra quy trình tính toán cho các trmáng hçp khác.  

 

NhiËt trã cëa các lßp ÿmçc tính toán kÃt hçp nhm sau : 

 - �Õi vßi các c©u kiËn có lßp chÏu nhiËt ÿ×ng nh©t, thì tÙng nhiËt trã ÿmçc tính theo 

quy ÿÏnh trong méc 6.1 và ÿÝ truyÅn nhiËt theo quy ÿÏnh trong méc 7. 

 - �Õi vßi các c©u kiËn có mÝt ho»c nhiÅu lßp chÏu nhiËt không ÿ×ng nh©t, thì tÙng 

nhiËt trã  ÿmçc tính theo quy ÿÏnh trong méc 6.2 và ÿÝ truyÅn nhiËt theo quy ÿÏnh trong 

méc 7. 

 - �Õi vßi các c©u kiËn có lßp chÏu nhiËt d¥ng hình nêm thì tính toán ÿÝ truyÅn nhiËt 

ho»c tÙng nhiËt trã  theo quy ÿÏnh ã phé léc C. 

 

CuÕi cùng, viËc hiËu chÍnh ÿÝ truyÅn nhiËt ÿmçc l©y theo phé léc D, có tính ÿÃn 

hiËu íng cëa các khe không khí cách nhiËt, các mÕi nÕi ck khí xuyên qua lßp cách nhiËt 

và sõ ÿÑng nmßc trên mái dÕc ngmçc. 

 

�Ý truyÅn nhiËt theo cách tính nhm trên ÿmçc áp déng gióa các môi trmáng tác 

ÿÝng lên mÛi phía cëa c©u kiËn ÿmçc ÿÅ c±p, ví dé nhm các môi trmáng bên trong và các 

môi trmáng bên ngoài, hai môi trmáng bên trong trong trmáng hçp có vách ng�n, môi 

trmáng bên trong vßi không gian không ÿmçc nung nóng. Quy trình tính toán ÿkn gi§n hoá 

ÿmçc quy ÿÏnh trong méc 5.4 ÿÇ xñ lý không gian không ÿmçc nung nóng tác ÿÝng nhm là 

mÝt nhiËt trã . 

  

5. NhiËt trã  

  

5.1. NhiËt trã cëa các lßp ÿ×ng nh©t 

Giá trÏ nhiËt thiÃt kÃ có thÇ ÿmçc ÿma ra nhm hË sÕ d¯n nhiËt ho»c nhiËt trã thiÃt kÃ. NÃu 

biÃt hË sÕ d¯n nhiËt thì tính nhiËt trã cëa lßp chÏu nhiËt theo công thíc sau: 

                     d 

R = -------                                    (1) 

                                                     O 

 Trong ÿó : 

 d : ChiÅu  dày cëa lßp v±t liËu trong bÝ ph±n công trình 

 O : HË sÕ d¯n nhiËt cëa v±t liËu, ÿmçc tính theo ISO/DIS 10456-2 ho»c l©y tï các 

giá trÏ  kê theo b§ng. 

 

 Ghi chú: ChiYu dày d có th[  khác so vsi chiYu dày danh ngha (ví d} khi mqt s;n 

phAm chcu nén ÿ�{c lGp d�ng trong tr9ng thái bc nén, thì d nhg hÿn chiYu dày danh ngha. 

Trong th�c tW  dung sai chiYu dày cho phép l=y d phù h{p (ví d} tr�ung h{p dung sai âm). 
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Giá trÏ nhiËt trã ÿmçc dùng trong các tính toán ÿmçc l©y ít nh©t là 3 sÕ th±p phân. 

  

5.2. NhiËt trã bÅ m»t 

        

Sñ déng các giá trÏ ã b§ng 1 cho các bÅ m»t ph·ng trong trmáng hçp thiÃu thông tin xác 

ÿÏnh các ÿiÅu kiËn biên. Các giá trÏ trong cÝt nµm ngang áp déng cho hmßng dòng nhiËt r 

30o tính tï m»t ph·ng nµm ngang. �Õi vßi các bÅ m»t  không ph·ng ho»c ÿÕi vßi các ÿiÅu 

kiËn biên ÿ»c biËt áp déng theo phé léc A. 

 

B¦NG 1 : NHIÊT TRâ BÄ MºT 

         �ÿn vc : m2 .K/W 

Nhi_t trw bY mOt H�sng dòng nhi_t 

 �i lên NIm ngang �i xuing 

Rsi 0,10 0,13 0,17 

Rse 0,04 0,04 0,04 

  

 

Chú ý : Nh�ng giá trc trong b;ng 1 là giá trc thiWt kW. �ii vsi tr�ung h{p c?n thông 

báo vY ÿq truyYn nhi_t c�a các bq phEn và trong tr�ung h{p yêu c?u các giá trc ÿqc lEp vsi 

h�sng dòng nhi_t thì khuyWn nghc áp d}ng theo các giá trc dòng nhi_t theo ph�ÿng nIm 

ngang . 

 
5.3. NhiËt trã cëa các lßp không khí  
 Các giá trÏ ÿmçc quy ÿÏnh trong méc này áp déng cho lßp không khí: 

 - �mçc gißi h¥n bãi hai m»t song song và vuông góc vßi hmßng dòng nhiËt và có 

hË sÕ bíc x¥ nhiËt không nhÓ hkn 0,8; 

 - Có chiÅu dày (theo hmßng dòng nhiËt) nhÓ hkn 0,1 l«n cëa mÝt trong hai kích 

thmßc và không lßn hkn  0,3m; 

 

 Ghi chú: �q truyYn nhi_t riêng lS không nên tính cho các bq phEn có lsp không khí 

dày hÿn 0,3m. Hÿn n�a, dòng nhi_t nên ÿ�{c tính toán bIng cách th�c hi_n cân bIng 

nhi_t. (Xem ISO/DIS 13789- �Oc tính nhi_t c�a công trình-H_ si tmn th=t truyYn nhi_t- 

Ph�ÿng pháp tính toán). 

 - Không có sõ trao ÿÙi không khí vßi môi trmáng bên trong. 

 

NÃu không áp déng các ÿiÅu kiËn trên thì sñ déng theo quy trình trong phé léc B.  

 

5.3.1. Lßp không khí không ÿmçc thông gió 

 Lßp không khí không ÿmçc thông gió là lßp không cho dòng không khí ÿi qua . Giá 

trÏ nhiËt trã thiÃt kÃ ÿmçc quy ÿÏnh trong b§ng 2. Các giá trÏ trong cÝt nµm ngang áp déng 

cho hmßng dòng nhiËt r 30o tính tï m»t ph·ng nµm ngang. 
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B¦NG 2. NHIÊT TRâ CêA LÞP KHÔNG KHÍ KHÔNG �læC THÔNG GIÓ: 

CÁC BÄ MºT BìC X¤ NHIÊT CAO 

(m2.K/W) 

H�sng dòng nhi_t ChiYu dày lsp không khí 

(mm) ÿi lên nIm ngang ÿi xuing 

0 0,00 0,00 0,00 

5 o,11 o,11 0,11 

7 0,13 0,13 0,13 

10 0,15 0,15 0,15 

15 0,16 0,17 0,17 

25 0,16 0,18 0,19 

50 0,16 0,18 0,21 

100 0,16 0,18 0,22 

300 0,16 0,18 0,23 

 

 Chú ý: Các giá trc trung gian ÿ�{c tính toán theo nqi suy tuyWn tính. 

 

MÝt lßp không khí không có lßp cách nhiËt gióa nó và môi trmáng bên ngoài nhmng có 

nhóng khe hã nhÓ vßi môi trmáng bên ngoài, cÊng sÁ ÿmçc coi nhm mÝt lßp không khí 

không ÿmçc thông gió, nÃu nhóng khe hã ÿó không ÿmçc bÕ trí ÿÇ cho phép không khí 

thÙi qua lßp và diËn tích khe hã ÿó không vmçt quá : 

 - 500mm2 cho mÛi mét chiÅu dài ÿÕi vßi các lßp không khí theo phmkng th·ng 

ÿíng; 

 - 500mm2 cho mÛi mét vuông diËn tích bÅ m»t ÿÕi vßi các lßp không khí theo 

phmkng nµm ngang1). 

  

Ghi chú: Các khe thoát n�sc (các lo rò ra n�sc) d�si d9ng các mii nii mw theo 

ph�ÿng thKng ÿ�ng nIm ngoài khii xây không ÿ�{c coi là lo thông gió 

  

5.3.2. Lßp không  khí thông gió nh½ 
  

MÝt lßp không khí thông gió nh½ là lßp trong ÿó có lu×ng không khí gißi h¥n thÙi qua ÿi tï 

môi trmáng bên ngoài qua các khe hã nµm trong gißi h¥n sau: 

 - >500mm2 nhmng d 1500mm2 cho mÛi mét chiÅu dài các lßp không khí theo 

phmkng th·ng ÿíng; 

 - > 500mm2 nhmng d 1500mm2 cho mÛi mét vuông diËn tích bÅ m»t các lßp không 

khí nµm ngang. 

 NhiËt trã thiÃt kÃ cëa các lßp khí thông gió nh½ bµng nña giá trÏ tmkng ÿmkng cho 

trong b§ng 2. Tuy nhiên, nÃu nhiËt trã gióa lßp không khí và môi trmáng bên ngoài lßn 

hkn 0,15m2.K/W, thì thay thÃ bµng giá trÏ 0,15m2.K/W. 

  

5.3.3. Lßp không khí thông gió tÕt 
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MÝt lßp không khí thông gió tÕt là lßp có các khe hã gióa lßp không khí và môi trmáng 

bên ngoài, lßn hkn: : 

 - 1500mm2 cho mÝt mét chiÅu dài các lßp không khí theo phmkng th·ng ÿíng; 

-  1500mm2 cho mÛi mét vuông diËn tích bÅ m»t các lßp không khí theo phmkng 

nµm ngang. 

 

TÙng nhiËt trã cëa c©u kiËn xây dõng có lßp không khí thông gió tÕt ÿmçc tính toán bµng 

cách không tính ÿÃn nhiËt trã cëa lßp không khí và t©t c§ các lßp khác gióa lßp không khí 

vßi môi trmáng bên ngoài, kÇ c§ nhiËt trã bÅ m»t bên ngoài tmkng íng vßi không khí yên 

l»ng (tíc là tmkng íng vßi nhiËt trã bÅ m»t bên trong cëa cùng mÝt bÝ ph±n). 

  

1) �ii vsi lsp không khí thKng ÿ�ng biên ÿq ÿ�{c bi[u thc là di_n tích c�a các khe hw trên 

mqt mét chiYu dài. �ii vsi lsp không khí nIm ngang thì ÿ�{c bi[u thc là di_n tích khe hw 

trên mqt mét vuông di_n tích 

5.4. NhiËt trã cëa kho§ng không gian không bÏ nung nóng 
 Khi mÝt lßp vÓ bao che bên ngoài cëa kho§ng không gian không bÏ nung nóng 

không ÿmçc cách nhiËt, thì quy trình ÿkn gi§n sau ÿây ÿÇ tính kho§ng không gian không 

bÏ nung nóng có thÇ ÿmçc áp déng . 

  

Ghi chú: ISO/DIS 13789- �Oc tính nhi_t c�a công trình- H_ si tmn th=t c�a ÿq 

truyYn nhi_t- Ph�ÿng pháp tính toán, áp d}ng cho các tr�ung h{p chung và trong tr�ung 

h{p có ÿq chính xác cao hÿn. Quy trình tính toán ÿq truyYn nhi_t t� công trình tsi môi 

tr�ung bên ngoài và kho;ng không gian không bc nung nóng c?n ÿ�{c áp d}ng khi yêu 

c?u có mqt kWt qu; chính xác. �ii vsi nh�ng kho;ng không bên  d�si các sàn treo xem 

ISO/DIS 13370- �Oc tính nhi_t c�a công trình-TruyYn nhi_t d�si mOt ÿ=t. Ph�ÿng pháp 

tính toán 

  

5.4.1. Kho§ng không gian dmßi mái  
 �Õi vßi kÃt c©u  mái dÕc có tr«n ph·ng ÿmçc cách nhiËt ã dmßi thì kho§ng không 

gian dmßi mái có thÇ ÿmçc coi nhm là lßp chÏu nhiËt ÿ×ng nh©t vßi giá trÏ nhiËt trã cho 

trong b§ng 3. 

B¦NG 3 : NHIÊT TRâ CêA CÁC KHO¦NG KHÔNG GIAN  DlÞI MÁI  
 

�Oc tính c�a máI Ru 

m2.K/W 

1 Mái ngói không lót v§i, ván hay v±t liËu tmkng tõ 

 

0,06 

2 Mái bµng kim lo¥i t©m ho»c ngói có lót v§i, ván hay v±t 

liËu tmkng tõ dmßi lßp ngói 

0,02 

3 GiÕng nhm lo¥i 2 nhmng có t©m bÑc bµng nhôm hay v±t 

liËu có bÅ m»t bíc x¥ nhiËt th©p nµm dmßi  mái. 

0,3 

4 Mái lót ván và v§I 0,3 

Chú ý : Các giá trc cho w b;ng 3 bao gkm nhi_t trw c�a kho;ng không gian thông 

gió và nhi_t trw c�a kWt c=u mái dic. Chúng không bao gkm nhi_t trw bY mOt 

ngoài (Rse). 
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5.4.2. Các kho§ng không gian khác 

 Khi công trình có mÝt kho§ng không gian nhÓ không bÏ nung nóng g³n liÅn vßi nó, 

thì ÿÝ truyÅn nhiËt gióa môi trmáng bên trong và bên ngoài có thÇ ÿmçc tính toán bµng 

cách tính kho§ng không gian không bÏ nung nóng vßi các c©u kiËn xây dõng bên ngoài 

nhm là mÝt lßp chÏu nhiËt ÿ×ng nh©t bÙ sung cÝng vßi nhiËt trã Ru và ÿmçc tính theo công 

thíc sau:  

                               Ai 

           Ru = 0,09 + 0,4  ------                             (2) 

                      Ae 

 vßi Ru d 0,5m2.K/W, trong ÿó: 

Ai : là tÙng diËn tích cëa t©t c§ các c©u kiËn gióa môi trmáng bên trong và kho§ng không 

gian không bÏ nung nóng 

Ae : là tÙng diËn tích cëa t©t c§ các c©u kiËn gióa kho§ng không gian không bÏ nung nóng 

và môi trmáng bên ngoài. 

 Ghi chú :  

 1.  Các ví d} vY các kho;ng không gian nhg  không ÿ�{c ÿót nóng bao gkm nhà ÿ[ 

xe, nhà kho và nhà kính trkng cây. 

        2.  NWu có nhiYu c=u ki_n gi�a môi tr�ung bên trong và kho;ng không gian không bc 

nung nóng, thì  Ru ph;i ÿ�{c ÿ�a vào ÿ[ tính toán s� truyYn nhi_t c�a moi c=u ki_n. 

  

6. TÙng nhiËt trã 

NÃu tÙng nhiËt  trã ÿmçc l©y là  kÃt qu§ cuÕi cùng, thì ph§i làm tròn ÿÃn sÕ th±p phân thí 

2.  

6.1. TÙng nhiËt trã cëa các c©u kiËn xây dõng bao g×m các lßp cách nhiËt ÿ×ng 

nh©t 

 TÙng nhiËt trã RT cëa mÝt c©u kiËn xây dõng ph·ng g×m các lßp cách nhiËt ÿ×ng 

nh©t vuông góc vßi dòng nhiËt ÿmçc tính theo công thíc sau : 

  RT = Rsi + R1 + R2 + .........Rn  + Rse                                      (3) 

 Trong ÿó :  

 Rsi - NhiËt trã cëa bÅ m»t bên trong. 

 R1, R2... Rn- - NhiËt trã thiÃt kÃ cëa mÛi lßp 

 Rse - NhiËt trã cëa bÅ m»t bên ngoài. 

 Trong trmáng hçp tính toán nhiËt trã cëa các c©u kiËn bên trong công trình (các 

vách ng�n v.v...) hay mÝt c©u kiËn gióa môi trmáng bên trong và kho§ng không gian 

không chÏu nhiËt, Rsi ÿmçc áp déng cho c§ 2 phía. 

 Ghi chú: Nhi_t trw bY mOt nên bg qua trong côngth�c (3) khi yêu c?u tính nhi_t trw 

c�a c=u ki_n t� bY mOt này sang bY mOt kia. 
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6.2. TÙng nhiËt trã cëa c©u kiËn xây dõng bao g×m các lßp cách nhiËt ÿ×ng nh©t và 

không ÿ×ng nh©t 

 Trong méc này quy ÿÏnh mÝt phmkng pháp tính toán ÿkn gi§n ÿÇ tính nhiËt trã cëa 

các c©u kiËn xây dõng có lßp cách nhiËt ÿ×ng nh©t và không ÿ×ng nh©t, trï nhóng trmáng 

hçp mà lßp cách nhiËt có c«u nÕi bµng kim lo¥i. 

 Ghi chú:  

 1.  �[ có ÿ�{c kWt qu; tính toán chính xác hÿn  nên áp d}ng ph�ÿng pháp si hec 

quy ÿcnh trong ISO 10211- C?u nii nhi_t trong công trình xây d�ng-Dòng nhi_t và nhi_t ÿq 

bY mOt- Ph?n 1. Các ph�ÿng pháp tính toán chung hoOc Ph?n 2. Ph�ÿng pháp tính toán 

c?u nii nhi_t tuyWn tính.  

 2. Quy trình tính toán  ÿ�{c quy ÿcnh trong m}c 6.2 không phù h{p ÿ[ tính toán 

nhi_t ÿq bY mOt nhIm ÿánh giá nguy cÿ ng�ng t} Am. 

  

6.2.1. TÙng nhiËt trç cëa mÝt c©u kiËn 

 TÙng nhiËt trã cëa mÝt c©u kiËn (RT) bao g×m các lßp cách nhiËt ÿ×ng nh©t và 

không ÿ×ng nh©t song song vßi bÅ m»t ÿmçc tính bµng trung bình sÕ hÑc vßi giá trÏ  gißi 

h¥n trên và dmßi cëa nhiËt trã: 

R’T + R”T 

RT =  -------------                               (4) 

                   2 

 Trong ÿó : 

 R’T : Gißi h¥n trên cëa cëa tÙng  nhiËt trã, ÿmçc tính theo méc 6.2.2. 

 R”T : Gißi h¥n dmßi cëa tÙng nhiËt trã ÿmçc tính theo méc 6.2.3. 

 ViËc tính các gißi h¥n trên và dmßi ÿmçc tiÃn hành bµng cách chia các c©u kiËn 

thành các m»t c³t và các lßp nhm trong hình 1, nhm v±y c©u kiËn ÿmçc chia thành các 

ph«n mj,  mà b§n thân các ph«n ÿó có lßp cách nhiËt ÿ×ng nh©t 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH 1. MºT C²T VÀ LÞP CÁCH NHIÊT CêA C¨U KIÊN KHÔNG �ÖNG NH¨T 
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Trên c©u kiËn (hình 1a) ÿmçc  c³t thành các m»t c³t (hình 1b) và các lßp (hình 1c). 

M»t c³t m (m = a, b, c....q) vuông góc vßi bÅ m»t cëa c©u kiËn chia ra thành các diËn tích 

tù lË fm. 

Lßp j (j = 1,2,.... n) song song vßi bÅ m»t có chiÅu dày dj. 

Ph«n mj có ÿÝ d¯n nhiËt Omj, chiÅu dày dj, diËn tích fm và nhiËt trã Rmj. 

DiËn tích cëa các m»t c³t tmkng íng vßi tÙng diËn tích.Vì v±y : fa + fb + ..fq = 1. 

  

6.2.2. Gißi h¥n trên cëa tÙng nhiËt trã (R’T) 

 

 Gißi h¥n trên cëa tÙng nhiËt trã, ÿmçc xác ÿÏnh bµng cách gi§ thiÃt rµng dòng nhiËt 

mÝt chiÅu vuông góc vßi các bÅ m»t cëa c©u kiËn.  Gißi h¥n ÿó ÿmçc tính theo công thíc 

sau : 

  1  fa fb  fq                            (5) 

        =       +         + ..... 

  R’T RTa RTb  RTq 

 

  

Trong ÿó : 

 RTa, RTb....RTq -là tÙng nhiËt trã tï môi trmáng này sang môi trmáng khác cho mÛi 

mÝt m»t c³t, ÿmçc tính theo ÿ·ng thíc (3) 

 fa, fb...fq  là nhóng diËn tích tù lË cëa mÛi m»t c³t. 

6.2.3. Gißi h¥n dmßi cëa tÙng nhiËt trã (R”T)  

Gißi h¥n dmßi ÿmçc xác ÿÏnh bµng cách gi§ thiÃt rµng t©t c§ các m»t ph·ng song 

song vßi bÅ m»t c©u kiËn là các bÅ m»t ÿ·ng nhiËt2). 

 Tính toán nhiËt trã tmkng ÿmkng Rj, cho mÛi lßp cách nhiËt không ÿ×ng nh©t, dùng 

cách tính sau3) : 

  1  fa fb  fq    (6) 

        =       +         + .... 

  Rj Raj Raj  Rqj 

 

 Sau ÿó gißi h¥n dmßi ÿmçc tính theo ÿ·ng thíc (3): 

   RT = Rsi + R1 + R2...... + Rn + Rsc 

2) NWu nh� mqt mOt không phKng tiWp xúc vsi lsp không khí, ph;i th�c hi_n tính toán nh� 

khi tính toán vsi mqt mOt phKng bIng cách mw rqng ph?n hQp hÿn (nh�ng không thay ÿmi 

nhi_t trw) hoOc bg qua ph?n nhô lên (nh� vEy sU làm gi;m nhi_t trw) 
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3) S� d}ng ÿq dCn nhi_t t�ÿng ÿ�ÿngc�a lsp không khí là cách thay thW: 

         Rj = dJ Oj’’ 

trong ÿó ÿq dCn nhi_t t�ÿng ÿ�ÿng Oj’’ c�a lsp không khí th� j là: 

Oj’’ = Oajfa + Obj fb+ ....+ Oqj fq . NWu lsp không khí là mqt ph?n c�a lsp không ÿkng nh=t có 

th[ coi ÿó là vEt li_u vsi ÿq dCn nhi_t t�ÿng ÿ�ÿng là: Oj’’= dj/Rg trong ÿó Rg là nhi_t trw 

c�a lsp không khí xác ÿcnh theo ph} l}c B. 

 

6.2.4. �ánh giá sai sÕ. 

 Phmkng pháp ÿánh giá sai sÕ tmkng ÿÕi lßn nh©t thmáng ÿmçc áp déng khi có yêu 

c«u tính toán ÿÝ truyÅn nhiËt c«n ÿ¥t ÿÝ chính xác quy ÿÏnh.  

 Sai sÕ tmkng ÿÕi lßn nh©t, e, ÿmçc tính theo tù lË ph«n tr�m l©y x©p xÍ là : 

          R’T - R”T 

     e =     x 100                         (8) 

                2RT 

 Ví dé : NÃu nhm tù lË cëa gißi h¥n trên so vßi gißi h¥n dmßi là 1,5, thì sai sÕ lßn 

nh©t  có thÇ là 20%. 

 Sai sÕ thõc tÃ thmáng nhÓ hkn nhiÅu so vßi sai sÕ lßn nh©t. Sai sÕ này có thÇ ÿmçc 

ÿánh giá ÿÇ quyÃt ÿÏnh xem liËu ÿÝ chính xác trong quá trình tính toán quy ÿÏnh ã méc 6.2 

có ÿmçc ch©p nh±n hay không, khi xem xét ÿÃn : 

 - Méc ÿích tính toán. 

 - Tù lË tÙng dòng nhiËt ÿi qua kÃt c©u công trình truyÅn qua các c©u kiËn mà nhiËt 

trã cëa nó ÿã ÿmçc tính toán nhm quy ÿÏnh ã méc 6.2. 

 - Sõ chính xác cëa sÕ liËu ÿ«u vào. 

 

7. �Ý truyÅn nhiËt  

 �Ý truyÅn nhiËt ÿmçc tính bµng công thíc sau: 

    1 

   U = -------            (9) 

             RT 

 áp déng hiËu chÍnh cho ÿÝ truyÅn nhiËt, phù hçp vßi quy ÿÏnh ã phé léc D. Tuy 

nhiên nÃu tÙng hiËu chÍnh nhÓ hkn 3% U thì không c«n hiËu chÍnh. 

 NÃu ÿÝ truyÅn nhiËt ÿmçc xem là kÃt qu§ cuÕi cùng, thì ÿmçc làm tròn ÿÃn hai chó 

sÕ có ngha và ph§i có thông tin dó liËu ÿ«u vào ÿÇ tính toán.  
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PHè LèC A 
 (B²T BUÜC ÁP DèNG) 

NhiËt trã bÅ m»t 
A.1. Các bÅ m»t ph·ng 
NhiËt trã bÅ m»t ÿmçc xác ÿÏnh theo công thíc sau4): 

        1     (A.1) 

   RS =         

       hc + hr  

 Trong ÿó : 

 hc : HË sÕ ÿÕi lmu 

 hr : HË sÕ ÿo bíc x¥. 

 và  hr =  H hro     (A.2) 

      hro = 4 VT3
m     (A.3) 

 Trong ÿó : 

 H - HË sÕ to§ nhiËt cëa bÅ m»t. 

 hro - HË sÕ bíc x¥ cho mÝt bÅ m»t v±t ÿen (xem b§ng A.1) 

 V-  Hµng sÕ Stefan - Boltzmann. (5,67 x 10-8 W/(m2.K4) 

 Tm - NhiËt ÿÝ nhiËt ÿÝng trung bình cëa bÅ m»t và môi trmáng xung quanh. 

  
          B¦NG A.1. CÁC GIÁ TRÎ CêA HÊ SÔ BìC X¤ V°T �EN hro 

 

Nhi_t ÿq   (0C) hro   (W/m2.K) 

-10 

0 

10 

20 

30 

4,1 

4,6 

5,1 

5,7 

6,3 

   

4) �ây là mqt cách x� lý g?n ÿúng vY truyYn nhi_t bY mOt. Tính toán chính xác dòng nhi_t 

có th[ c�n c� vào nhi_t ÿq môi tr�ung bên trong và bên ngoài (trong ÿó nhi_t ÿq b�c x9 và 

nhi_t ÿq không khí ÿ�{c ÿánh giá theo giá trc trung bình c�a các h_ si b�c x9 và ÿii l�u 

t�ÿng �ng và có th[ k[ tsi ;nh h�wngc�a kích th�sc phòng và gradien nhi_t ÿq). Tuy 

nhiên nWu nhi_t ÿq b�c x9 và nhi_t ÿq không khí bên trong không chênh l_ch ÿáng k[ thì 

có th[ dùng nhi_t ÿq tmng h{p khô. T9i các bY mOt bên ngoài quy �sc dùng nhi_t ÿq 

không khí bên ngoài d�a vào gi; thiWt rIng trong ÿiYu ki_n b?u trui ÿ?y mây nhi_t ÿq 

không khí bên ngoài và nhi_t ÿq b�c x9 bIng nhau. Có th[ bg qua ;nh h�wng c�a b�c x9 

sóng ngGn ÿWn các bY mOt bên ngoài. 

 

T¥i bÅ m»t bên trong hc = hci, trong ÿó: 

 - ÿÕi vßi dòng nhiËt ÿi lên : hci = 5,0 W/(m2.K) 

 - ÿÕi vßi dòng nhiËt nµm ngang : hci = 2,5 W/(m2.K) 

 - ÿÕi vßi dòng nhiËt ÿi xuÕng : hci = 0,7 W/(m2.K) 

 

T¥i bÅ m»t bên ngoài : hc = hci, trong ÿó : hcc = 4 + 4v      (A.4) 

và v là v±n tÕc gió c¥nh bÅ m»t tính bµng m/s. 
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Các giá trÏ cëa nhiËt trã bên ngoài, Rse, cho các v±n tÕc gió khác nhau ÿmçc cho ã b§ng 

A.2. 

 Ghi chú : Các giá trc cho w m}c 5.2 áp d}ng vsi nhi_t trw bY mOt bên trong ÿ�{c 

tính vsi H = 0,9 và  hro ÿ�{c tính w 20oC. Giá trc cho w m}c 5.2 áp d}ng vsi nhi_t trw bY mOt 

bên ngoài ÿ�{c tính vsi H = 0,9; hro ÿ�{c tính w 0oC và v = 4m/s. 

 

B¦NG A.2. GIÁ TRÎ CêA NHIÊT TRâ BÄ MºT BÊN NGOÀI  Rse ìNG VÞI  

CÁC V°N TÔC GIÓ KHÁC NHAU 

 

V±n tÕc gió (m/s) Giá trÏ nhiËt trã bÅ m»t bên ngoài Rse 

(m2.K/W) 

1 0,08 

2 0,06 

3 0.05 

4 0,04 

5 0,04 

7 0,03 

10 0,02 

 

 

A.2. Các c©u kiËn có bÅ m»t không ph·ng 

Nhóng ph«n nhô ra tï các bÅ m»t ph·ng nhm kÃt c©u cÝt sÁ không ÿmçc tính ÿÃn trong 

tính toán tÙng nhiËt trã nÃu nhm v±t liËu sñ déng có ÿÝ d¯n nhiËt không lßn hkn 

2W/(m.K). NÃu nhm ph«n nhô ra ÿmçc làm bãi v±t liËu có ÿÝ d¯n nhiËt lßn hkn 2W/(m.K) 

và không cách nhiËt, thì nhiËt trã bÅ m»t sÁ ÿmçc chÍnh l¥i theo tù lË diËn tích hình chiÃu 

ph«n nhô ra vßi diËn tích bÅ m»t thõc cëa ph«n nhô ra (xem hình A.1). 

            Ap                    (A.5) 

          RTp = Rs 

               A 

 Trong ÿó : 

 Rs : là nhiËt trã bÅ m»t cëa c©u kiËn ph·ng l©y theo méc A-1. 

 Ap : là diËn tích hình chiÃu cëa ph«n nhô ra. 

 A : là diËn tích thõc ph«n nhô ra. 

 �·ng thíc (A5) áp déng cho c§ nhiËt trã bÅ m»t bên trong và bên ngoài. 
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HÌNH A-1. DIÊN TÍCH THôC VÀ DIÊN TÍCH HÌNH CHIÂU 

 

PHè LèC  B 

(B²T BUÜC ÁP DèNG) 

 

NHIÊT TRâ CêA CÁC KHO¦NG KHÔNG KHÍ KHÔNG �læC THÔNG GIÓ 

 

B.1 Quy ÿÏnh chung : 

 Phé léc này áp déng cho các kho§ng không khí trong các c©u kiËn xây dõng không 

l³p kính. Ph«n l³p kính và khung cña sÙ c«n ph§i ÿmçc tính toán mÝt cách chính xác hkn. 

 Thu±t ngó kho§ng không khí bao g×m c§ lßp không khí (có c§ chiÅu rÝng và chiÅu 

dài g©p 10 l«n chiÅu dày, cùng vßi chiÅu dày ÿo ÿmçc theo hmßng cëa dòng nhiËt) và 

kho§ng chân không (có chiÅu rÝng ho»c dài tmkng ÿmkng vßi chiÅu dày). NÃu chiÅu dày 

cëa lßp không khí thay ÿÙi, thì giá trÏ trung bình ÿmçc áp déng ÿÇ tính toán nhiËt trã.. 

 Ghi chú: Kho;ng không khí có th[ ÿ�{c coi nh� môi tr�ung có nhi_t trw, bwi vì 

truyYn nhi_t b�c x9 và ÿii l�u nhi_t qua ÿó t� l_ x=p xa vsi chênh l_ch nhi_t ÿq  khác nhau 

gi�a các bY mOt bao quanh. 

 

B2. Các kho§ng không khí không ÿmçc thông gió vßi chiÅu dài và chiÅu rÝng g©p 10 

l«n so vßi chiÅu dày 

 

NhiËt trã cëa kho§ng không khí tính theo công thíc sau: 

         1    (B.1) 

  Rg = 

   ha + hr 

 Trong ÿó : 

 Rg - NhiËt trã cëa kho§ng không khí 

 ha  - HË sÕ ÿÝ d¯n nhiËt/ ho»c hË sÕ ÿÕi lmu nhiËt 

 hr - HË sÕ bíc x¥. 

 ha ÿmçc tính nhm sau : 

 - �Õi vßi dòng nhiËt theo hmßng nµm ngang :  ha lßn hkn 1,25W(m2.K) và 0,025/d 

W(m2 .K) 

 - �Õi vßi dòng nhiËt theo hmßng ÿi lên : ha lßn hkn 1,95W(m2.K) và 0,025/d 

W(m2.K) 

 - �Õi vßi dòng nhiËt ÿi xuÕng: ha lßn hkn 1,25d-0,44W(m2.K) và 0,025/d W(m2.K) 
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 Trong ÿó d là chiÅu dày cëa kho§ng không (theo hmßng dòng nhiËt) ht ÿmçc tính 

bµng.công thíc: 

    hr = E hro    (B.2) 

 Trong ÿó : 

 E-  N�ng su©t bíc x¥ nhiËt bÅ m»t bên trong 

 hro--  HË sÕ bíc x¥ cho bÅ m»t cëa v±t ÿen  (xem b§ng A-2)            

        1      (B.3) 

    E = 

   1/H1 + 1/H2-1 

 Trong ÿó : H1 , H2 - HË sÕ bíc x¥ nhiËt cëa bán c«u bÅ m»t xung quanh cëa kho§ng 

không khí 

 

Giá trÏ thiÃt kÃ cëa hË sÕ bíc x¥ nhiËt cho phép tính ÿÃn §nh hmãng bÏ suy gi§m theo thái 

gian. 

 Ghi chú: Các giá trc w b;ng 2 ÿ�{c tính vsi ÿKng th�c (B.1) vsi H1 = 0,9 và hro 

ÿ�{c tính ÿWn 10oC. 

B3. Các kho§ng không khí nhÓ không thông gió và ÿmçc ng�n chia (kho§ng chân 

không) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

HÌNH B.1. KÍCH THlÞC CêA KHO¦NG KHÔNG KHÍ NHÒ 

 

Hình B.1 minh ho¥ kho§ng không khí nhÓ vßi chiÅu rÝng nhÓ hkn 10 l«n chiÅu dày. NhiËt 

trã ÿmçc tính bãi công thíc : 

        1     (B.4) 

Rg=   ----------------------------------------- 

    ha+ 1/2Ehro ( 1+ �1+ d2/b2- d/b) 

Trong ÿó : 

 Rg : NhiËt trã cëa kho§ng không khí 

 d : ChiÅu dày cëa kho§ng không khí. 
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 b : ChiÅu rÝng cëa kho§ng không khí. 

 E, ha và hro ÿmçc tính nhm trong B.25). 

 

 Ghi chú : �Kng th�c (B.4) thích h{p cho tính toán dòng nhi_t ÿi qua các c=u ki_n 

c�a công trình vsi mei chiYu dày c�a t?ng không khí và ÿ[ tính toán s� phân bm nhi_t ÿq 

trong các c=u ki_n xây d�ng có kho;ng rong, mà chiYu dày d c�a nó nhg hÿn hoOc bIng 

50mm. �ii vsi nh�ng kho;ng rong dày hÿn, ÿKng th�c này cho s� phân bm nhi_t ÿq g?n 

ÿúng. 

  

�Õi vßi kho§ng chân không có d¥ng không ph§i là khÕi chó nh±t, l©y nhiËt trã tmkng 

ÿmkng vßi kho§ng chân không chó nh±t có cùng diËn tích và cùng tÍ lË vßi kho§ng chân 

không thõc. 

5) ha ph} thuqc vào d, song không ph} thuqc vào b. Khi tính E ph;i dùng n�ng su=t b�c 

x9 nhi_t c�a mOt nóng và l9nh trong công th�c (B.3) 

 

PHè LèC C 

(B²T BUÜC ÁP DèNG) 

 

TÍNH TOÁN �Ü TRUYÄN NHIÊT CêA CÁC C¨U KIÊN HÌNH NÊM 

  

C1. Quy ÿÏnh chung : 

 Vßi mÝt c©u kiËn có d¥ng hình nêm (ví dé các lßp cách nhiËt ã mái phía  ngoài ÿÇ 

t¥o ÿÝ dÕc) thì tÙng nhiËt trã sÁ thay ÿÙi trên diËn tích cëa c©u kiËn. 

 Các c©u kiËn này ÿmçc thÇ hiËn nhm trong hình C1. 

 

 Ghi chú : �ii vsi các lsp không khí d9ng hình nêm xem ph} l}c B. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH C-1. NGUYÊN T²C C¨U T¤O CêA C¨U KIÊN 
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�Ý truyÅn nhiËt ÿmçc xác ÿÏnh bµng tích phân trên diËn tích cëa c©u kiËn tmkng íng 

  

ViËc tính toán sÁ ÿmçc tiÃn hành riêng cho mÛi ph«n c©u kiËn (ví dé cho mÝt mái) vßi ÿÝ 

dÕc khác nhau và/ho»c có hình d¥ng nhm trong hình C.2. 

 BÙ sung vào méc 3 nhóng ký hiËu sau ÿmçc dùng trong phé léc này  

Ký hi_u �9i l�{ng �ÿn vc 

O1  HË sÕ d¯n nhiËt cëa ph«n hình nêm (có chiÅu 

dày bµng 0 ã mÝt ÿ«u ). 

W/(m.K) 

Ro NhiËt trã thiÃt kÃ cëa ph«n còn l¥i bao g×m c§ 

nhiËt trã bÅ m»t ã c§ 2 phía cëa c©u kiËn. 

m2. K/W 

R1 NhiËt trã lßn nh©t cëa lßp hình nêm m2-.K/W 

d1  ChiÅu dày tÕi ÿa cëa lßp lßp hình nêm m 

 

và ln biÇu thÏ sÕ logarit tõ nhiên.   

o chÍ hmßng dÕc cëa mái (có thÇ theo b©t kä hmßng nào) 

------ chÍ  sõ phân chia nhÓ có thÇ cho phép sñ déng ÿ·ng thíc C.1 ÿÃn C.3 

 

HÌNH C-2. CÁC VÍ Dè  VÄ CÁCH CHIA NHÒ MÁI THÀNH CÁC PHªN RIÊNG BIÊT 

 

 

 

 

 

C-2. Tính toán cho các hình d¥ng thông thmáng. 

 �Ý truyÅn nhiËt cëa các hình d¥ng thông thmáng ÿmçc tính bµng ÿ·ng thíc (C.1) 

tßi (C.3) cho ÿÝ dÕc không vmçt quá 5%.  

 Ghi chú: Các ph�ÿng pháp tính si hec có th[ ÿ�{c dùng cho các ÿq dic lsn hÿn. 

 

C.2.1. DiËn tích hình chó nh±t 

 

 

               1                 R1 

       U= ------ ln ( 1+ ----)      (C.1) 

                R1       R0 

 

C.2.2. DiËn tích hình tam giác  có chiÅu dày nh©t ã ÿÍnh 
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                2               R1                R1 

      U= ------  ( 1+---- ln (1+ ---- )- 1)     (C.2) 

       R1          R0       R0 

 

 

C.2.3. DiËn tích hình tam giác vßi chiÅu dày mÓng nh©t ã ÿÍnh 

 

 

                2            R1                      R1 

        U= ------  (1- ---- ln ( 1+ ---)   (A.3) 

                R1     R0             R0 

 

 

 

C.3. Quy trình tính toán: 

ViËc tính toán ÿmçc tiÃn hành nhm sau : 

1. Tính Ro nhm tÙng nhiËt trã cëa c©u kiËn trï lßp hình nêm, dùng công thíc (3) nÃu t©t 

c§ các lßp cách nhiËt ÿ×ng nh©t hay dùng ÿ·ng thíc ã méc 6.2 nÃu các lßp cách nhiËt 

không ÿ×ng nh©t. 

2. Chia nhÓ bÅ m»t có các lßp hình nêm thành các ph«n riêng biËt nÃu c«n thiÃt (xem hình 

C.2). 

3. Tính R1 cho mÛi lßp hình nêm, sñ déng công thíc : 

  d1 

 R1 =    

  O1 

 

4. Tính ÿÝ truyÅn nhiËt cëa mÛi ph«n riêng biËt (U1) dõa trên ÿ·ng thíc tmkng íng C.2. 

5. Tính ÿÝ truyÅn nhiËt cëa t©t c§ các bÅ m»t A dùng công thíc : 

   ¦ Ui Ai 

  U = 

     ¦ Ai 

NÃu tÙng  nhiËt trã cëa c©u kiËn có các lßp nhÓ d«n lúc ÿó : RT =1/U  

 

PHè LèC D 

(B²T BUÜC ÁP DèNG ) 

 

HIÊU CHÌNH �Ü TRUYÄN NHIÊT. 

D.1. Quy ÿÏnh chung. 

�Ý truyÅn nhiËt tính toán theo các quy ÿÏnh trong tiêu chun này cho phép hiËu chÍnh  

tmkng íng vßi nhóng §nh hmãng cëa : 
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 - Các khe cách nhiËt. 

 - Các mÕi nÕi ck khí  xuyên qua lßp cách nhiËt 

 - �Ñng nmßc trên mái dÕc ngmçc6) 

ViËc hiËu chÍnh ÿÝ truyÅn nhiËt ÿmçc cÝng thêm mÝt lmçng 'U: 

  Uc = U + 'U    (D.1) 

 'U ÿmçc tính theo công thíc sau: 

  'U = 'Ug + 'Uf + 'Ur   (D.2) 

 Trong ÿó : 

 'Ug : cho các khe không khí 

 'Uf : cho các mÕi nÕi ck khí 

 'Ur : cho các mái dÕc ngmçc 

  

D.2. HiËu chÍnh các khe không khí : 

 Có 3 míc ÿÝ hiËu chÍnh, phé thuÝc vào kho§ng rÝng và vÏ trí cëa các khe, ÿmçc 

trình bày ã b§ng D.1. 

6) Mái dic ng�{c là mái có lsp cách nhi_t ÿOt phía trên màng không th=m n�sc. Quy trình 

hi_u chanh mái dic ng�{c không trình bày trong tiêu chuAn này. Nqi dung này ÿang chuAn 

bc soát xét và bm sung 

 

B¦NG D.1. HIÊU CHÌNH CÁC KHE KHÔNG KHÍ 

  

M�c ÿq hi_u 

chanh 

'U 

W/(m2.K) 

Miêu t; khe không khí 

0 0 0,00. Lßp cách nhiËt  ÿmçc l³p ÿ»t theo cách sao cho 

không có không khí tu«n hoàn ã m»t nóng cëa lßp 

cách nhiËt. Không có khe không khí nào có thÇ 

xuyên qua hoàn toàn lßp cách nhiËt 

 

1 0,01 Lßp cách nhiËt  ÿmçc l³p ÿ»t theo cách sao cho 

không có không khí tu«n hoàn ã m»t nóng cëa lßp 

cách nhiËt. Khe không khí có thÇ xuyên qua lßp 

cách nhiËt 

2 0,04 Sõ tu«n hoàn cëa không khí có thÇ có ã m»t nóng 

cëa lßp cách nhiËt. Khe không khí có thÇ xuyên qua 

lßp cách nhiËt 

 

 ViËc hiËu chÍnh này ÿmçc xác ÿÏnh  theo công thíc 

  

                         R1 

'U = 'U’’ (-----)2    (D.3) 
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        RT 

trong ÿó: 

R1- NhiËt trã cëa lßp có chía không khí, l©y theo méc 5.1. 

RT -  TÙng nhiËt trã cëa c©u kiËn, l©y theo méc 6. 

 

 Chú ý: Ví d} hi_u chanh cho khe không khí xem ph} l}c E 

D.3. HiËu  chÍnh mÕi nÕi ck khí 

Khi mÕi nÕi ck khí xuyên qua lßp cách nhiËt thì hiËu chÍnh sõ truyÅn nhiËt theo công thíc 

sau: 

  

'Uf = DOfnfAf      (D.4) 

Trong ÿó : 

 D - HË sÕ ÿo ( xem b§ng D-2) 

 Of-  HË sÕ d¯n nhiËt cëa mÕi nÕi 

 nf - SÕ mÕi nÕi trên mÝt mét vuông 

 Af - DiËn tích m»t c³t ngang cëa mÕi nÕi 

 

B¦NG D.2. CÁC GIÁ TRÎ CêA HÊ SÔ D. 

 

 

Lo9i chit nii H_ si D 

Liên kÃt tmáng vßi các khÕi xây 

 

6 

L³p dõng mái 

 

5 

 

Không có sõ hiËu chÍnh trong nhóng trmáng hçp sau : 

 - Các liên kÃt tmáng b³c qua mÝt khe trÕng. 

- Các liên kÃt tmáng cëa khÕi xây  vßi cÝt gÛ 

- Khi ÿÝ d¯n nhiËt cëa mÕi nÕi hay mÝt ph«n cëa mÕi nÕi, nhÓ hkn 1W/(m.K). 

  

Quy trình này không áp déng khi c§ hai ÿ«u cëa chÕt nÕi tiÃp xúc vßi các t©m kim lo¥i. 

 Ghi chú: Các ph�ÿng pháp trong ISO 10211-1- Mii nii nhi_t trong công trình xây 

d�ng- Dòng nhi_t và nhi_t ÿq bY mOt- Ph?n 1. Ph�ÿng pháp tính toán chung- ÿ�{c dùng 

ÿ[ hi_u chanh các yWu ti trong nh�ng tr�ung h{p khi w c; 2 ÿ?u c�a chit nii tiWp xúc vsi 

các t=m kim lo9i. 

 

PHè LèC E  

(THAM KH¦O). 

CÁC VÍ Dè VÄ HIÊU CHÌNH CÁC KHE KHÔNG KHÍ. 
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Xem tï méc a, ÿÃn méc h. 

 HiËu chÍnh ã míc ÿÝ 0. 

a) Lßp cách nhiËt liên téc ã nhiÅu  lßp  vßi các mÕi nÕi sole. 

b) Lßp cách nhiËt liên téc, riêng biËt, vßi mÕi nÕi mÝng xe, mÝng âm dmkng ho»c các mÕi 

nÕi g³n keo liên kÃt. 

c) Lßp cách nhiËt liên téc, riêng biËt vßi các mÕi nÕi ÿÕi ÿ«u, vßi ÿiÅu kiËn chiÅu dài, chiÅu 

rÝng, các sai sÕ bình phmkng và ÿÝ Ùn ÿÏnh cëa kích thmßc lßp cách nhiËt ÿ§m b§o sao 

cho b©t kä mÝt khe nào cÊng không lßn hkn 5mm. Yêu c«u này ÿmçc tho§ mãn nÃu nhm 

tÙng sÕ dung sai chiÅu dài, chiÅu rÝng và thay ÿÙi kích thmßc nhÓ hkn 5mm và méo so vßi 

hình chó nh±t cëa các t©m ít hkn 5mm. 

d) Lßp cách nhiËt có hai lßp, mÝt m»t nµm gióa các rui xà,  ÿ«u cÝt, các mÕi nÕi ho»c các 

c©u kiËn xây dõng  tmkng tõ, nhóng bÝ ph±n khác nhm lßp liên téc ph§i trùm lên lßp thí 

nh©t. 

 e) MÝt t«ng ÿkn cëa lßp cách nhiËt trong công trình, nki mà nhiËt trã cëa công trình 

(ngo¥i trï nhiËt trã cëa lßp cách nhiËt)  ít hkn 50% tÙng nhiËt trã  (ví dé R1 d 0,5 RT). 

HiËu chÍnh míc ÿÝ 1 

f) Lßp cách nhiËt hoàn toàn nµm gióa các rui xà, các mÕi nÕi, ÿ«u cÝt, hay các bÝ c©u kiËn 

xây dõng tmkng tõ. 

g) Lßp cách nhiËt liên téc, riêng biËt vßi các mÕi nÕi ghép ÿÕi ÿ«u, có dung sai chiÅu dài, 

chiÅu rÝng và diËn tích cÝng vßi sõ Ùn ÿÏnh kích thmßc cëa lßp cách nhiËt b§o ÿ§m sao 

cho các khe không lßn hkn 5mm. 

 �iÅu kiËn này ÿmçc gi§ thiÃt là tÙng dung sai chiÅu dài ho»c chiÅu rÝng và sõ thay 

ÿÙi kích thmßc lßn  hkn  5mm, ho»c nÃu ÿÝ méo so vßi hình chó cëa c§ t©m lßn hkn 

5mm. 

HiËu chÍnh míc ÿÝ 2. 

h) Công trình có thÇ có không khí tu«n hoàn ã m»t nóng cëa lßp cách nhiËt do nÕi không 

ÿë ho»c g³n keo t¥i ã ÿÍnh ho»c ÿáy. 

 

 

 

 

 

                                                                             


