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نامبه  خدا 
 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی

و  استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 نـشر  و تـدوین  تعیـین،  وظیفـه  کـه  اسـت  کـشور  رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

 .دارد عهده به را ایران) رسمی(استانداردهای ملی 
 و مراکـز  نظـران   صـاحب *کارشناسان مؤسسه از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

به  توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، مؤسسات علمی،
 تولیدکننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و یدی، فناوریتول شرایط
 دولتـی  غیـر  و دولتـی  هـای  سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و کنندگان، صادرکنندگانمصرف
 فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی عمراج به نظرخواهی برای ایران ملی نویس استانداردهای پیش .شود می حاصل
 تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها از دریافت پس و شودمی ارسال مربوط

 های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش.شود می منتشر و ایران چاپ )رسمی( ملی استاندارد عنوان به
 تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی کنند درکمیتۀ می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با یزن ذیصالح و مند عالقه

 اسـاس  بـر  کـه  شود می تلقی ملی بدین ترتیب، استانداردهایی .شود می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به
 اسـتاندارد  مؤسـسه  کـه  مربـوط  اردملـی اسـتاند   کمیتۀ در و تدوین 5 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد

  .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل
 بـین   کمیـسیون 1(ISO)اسـتاندارد   المللـی  بـین  سازمان اصلی اعضای از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و  اسـت (OIML)3 قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان و (IEC)2المللی الکتروتکنیک 
 بـه  توجـه  ضـمن  ایـران  ملی استانداردهای تدوین  در.کند می فعالیت کشور در (CAC)5 کدکس غذایی  کمیسیون

 بینالمللی استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتهای آخرین از کشور، خاص های نیازمندی و کلی شرایط
 قـانون،  در شـده  بینـی  پیش موازین رعایت با تواند می ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ.شودمی گیریبهره
 و محـصوالت  کیفیـت  از اطمینـان  حـصول  عمـومی،  و فـردی  ایمنی و سالمت کنندگان، حفظ مصرف از حمایت برای

 ر کشو داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای از اجرای بعضی اقتصادی، و محیطی زیست مالحظات
 بـین  بازارهـای  حفظ منظور به تواند می مؤسسه . نماید استاندارد، اجباری عالی شورای تصویب با ارداتی،و اقالم یا / و

 بـرای  همچنـین  . نمایـد  اجبـاری  را آن بندیو درجه صادراتی کاالهای استاندارد اجرای کشور، محصوالت برای المللی
 بازرسـی،  آمـوزش،  مـشاوره،  در زمینـۀ  فعـال  ساتمؤسـ  و زمانها سا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان
کالیبراسـیون   و مراکـز  هـا  آزمایـشگاه  محیطـی، زیـست  مدیریت و کیفیت مدیریت های سیستم صدورگواهی و ممیزی

 تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه این استاندارد مؤسسۀ ، سنجش وسایل )واسنجی(
نظـارت   آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و دکن می ارزیابی ایران
 انجـام  و گرانبهـا  فلزات عیار تعیین سنجش، وسایل )واسنجی(کالیبراسیون  یکاها، المللی بین دستگاه ترویج .کند می

 .است مؤسسه این وظایف ردیگ از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی
                                                 

موسسۀ *  ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد 
1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  گفتار پیش

 _ تمـاس بـا سـطوح         روش های ارزیابی پاسخ های افراد به       -حرارتیارگونومی محیط های    «استاندارد  
که توسط کمیسیون های مربوط تهیـه و تـدوین          » تماس افراد با سطوح با دمای متوسط      : قسمت دوم   

 27/12/86مـورخ   مهندسـی پزشـکی      اجالس کمیته ملـی اسـتاندارد        یکصد و هفتاد و نهمین      درشده  
  .تصویب شد

قـررات مؤسـسه اسـتاندارد و        قـانون اصـالح قـوانین و م        3اینک این استاندارد به استناد بند یک مـاده          
  . به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود1371تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 

بمنظور حفظ هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهای ملـی و جهـانی در زمینـه صـنایع، علـوم و خـدمات،                      
شنهادی که برای اصالح و     استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدید نظر خواهند شد و هرگونه پی            

تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوطه مورد توجه قرار خواهد                
  .گرفت

منبـع و مأخـذی کـه       . بنابراین باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد           
  :گرفته به شرح زیر استبرای تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار 
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  :مقدمه

سطح جامد امکان ایجاد ناراحتی گرمایی در ارتباط با سـطح مـورد تمـاس     تماس میان پوست برهنه با      
ها، ابزار  کان دارد که در حال بررسی دستگاه   همچنین ام . بدن و دمای مواد و نوع ماده راایجاد می نماید         

توانـد در    پوست بدن با فلز در دمـای اتـاق مـی          تماس  . دستی و یا در محیط خانه خطرات افزایش یابد        
ایـن  . در حالی که تماس بـا چـوب احـساس بهتـری بـه همـراه دارد                  سرما ایجاد نمایند،   بدن احساس 

احساسات اعم از ناراحتی و راحتی و هنگام طراحی و ساخت نرده ها ، دسـته هـای ماشـین، ابزارهـای                     
دم پابرهنـه راه مـی رونـد و یـا           دستی، مواد به کار رفته در مصالح کف سطوح به عنوان مکانی کـه مـر               

  . روی زمین بازی می کنند، باید مدنظر قرار گیرندها  بچه
این استاندارد چندین اساس اطالعاتی در مورد ارگونومی ارایه می دهد تا بتواند در پـیش بینـی حـس                    

  . گرمایشی و ناراحتی ناشی از تماس بدن با سطح در دمای متعادل کمک نماید



  افراد در اثر تماس با سطوحروشهای ارزیابی واکنشهای  -  حرارتیارگونومی محیط های

  تماس انسان با سطوح در دمای متعادل: قسمت دوم 

  و دامنه کاربردهدف   1
هدف از تدوین این استاندارد تعیین اصول و روشهایی برای پیش بینی احساس گرمایی و درجه 

تعادل با این استاندارد در نواحی مختلف بدن که در دمای م. ناراحتی ناشی از آن در انسان می باشد
  .، کاربرد دارد) درجه سیلیوس40 درجه سیلیوس تا 10بین (سطح جامد در تماس هستند

  
  مراجع الزامی  2

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده 
شود و درصورتی که به  یبدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد ملی ایران محسوب م. است

ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر  مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه
در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن ارجاع داده شده . این استاندارد ملی ایران نیست

استفاده از مراجع زیر . ورد نظر می باشداست، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه های بعدی آنها م
  :برای این استاندارد الزامی است
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  ی موثر بر احساس حرارتی ناشی از تماسهاپارامتر  3
  : مهم است5- 3 تا 1- 3برای پیش بینی حس حرارتی در نظر داشتن نکات 

  :مای محیطی دمای پوست و د   1- 3
را ایجاد نماید و بالعکس در یک محیط گرم، احتمال دارد که یک سطح خنک احساس راحتی خوبی 

احساس حرارتی بنابراین . شودراحتی را ناشی سرد، یک محیط گرم می تواند احساس در یک محیط 
از  قسمتی احساس خنکی و گرمایی بستگی به دمای. یرداز دما تاثیر می گدر تماس با سطح پیرامون 

  . تاثیر گذارندو دمای پوست هر دو بر احساس حرارتی بدن که در تماس است دارد،پس دمای پیرامون 
  : نواحی بدن و نوع جسمی که با آن در تماس است  2- 3

دست و (،بخشهای مختلف بدن)کف زمین، دستگیره(یشیئ) نوع( دمای سطح بستگی به مدل راحتی
 و مواد موجود در سطح منواحی بدن در تماس با جس. دارد) ز ،چوبفل(و مواد تشکیل دهنده سطح ) پا

  . باید مشخص شوند تا بتوانیم حس حرارتی را پیش بینی کنیم
   تماس ر مدت زمان و فشا   3- 3

دمای پوست درتماس با سطح، در فواصل زمانی امکان دارد تغییر یابد و در نتیجه ممکن است که 
پس مدت زمان تماس جهت پیش بینی حس حرارتی باید . ییر کندحس حرارتی همگام با زمان تغ

 10برای مثال مدت زمان تماس میان پا و زمین ممکن است در اتاق نشیمن بیش از . مشخص شود
  . دقیقه باشد در حالی که مدت زمان ایستادن فقط یک دقیقه طول بکشد

  پائینر کمایر فشزبا سطوح خنک و تر و در تماس الگرم و زیر فشار با سطحدر تماس با دمای پوست 
ر زیاد و اتماس با فشردش خون در مویرگ ها، در دمای متعادل، گبا در نظر گرفتن محدودیت . است

رسانی به بافتها را در پی دارد، در حالی که در سیب ی و حتی آضعمان طوالنی ناراحتی مودر مدت ز
  ).مراجعه کنید .................. 1د ملی ایران به شمارهبه استاندار(ی تواند تا سرحد درد باشدمدمای پایین 

  سطوح بدون منبع حرارتی -  سطوح همراه با منبع حرارتی   4- 3
  :موجود استدر این خصوص سه نمونه 

، دستگیره( پیرامون باشد، زمانی که دمای سطح نزدیک به دمای ی سطح بدون منبع گرمای 1- 4- 3
  ).نرده، ابزار دستی، مبلمان

 باالتر از دمای  راحت گرمایش جهت فراهم کردن دمای سطحیسطح با منبع 2- 4- 3
  )ایش صندلیمیش زمین،گرگرما(پیرامون

خنک ( سطح با منبع خنک کننده جهت فراهم کردن دمای سطح پایین تر از دمای پیرامون 3- 4- 3
  )کننده زمین،کیسه یخ

. عوامل مهمی هستند حرارتی دمای سطح ونوع گرمای فراهم شده در سطح جهت پیش بینی حس
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کتریکی و گرمای ناشی از آب تفاوت اساسی گرمای الباید این نکته مورد توجه قرار گیرد که میان 
  . وجود دارد

. سطح می باشنداز دمای ل ستقگرمای تولید شده از مولدهای الکتریکی دارای خروجی حرارتی م
  .ددرجه حرارت آب را تولید نمی کنناز تی وابسته به آب، دمایی باالتر حرارسیستم های 

  تماس و ضریب بخش حرارت ضریب    5- 3
در  تشکیل دهنده سطح مورد نظر است،حتی اگر مواد  وابسته به مواد،حس حرارتی ناشی از تماس

جامد در دماهای  که در نتیجه تماس میان دو جسم tkدمای تماس .  باشند قرارداشتههمان دما
 Tk=(b1.t1+b2.t2)/(b1+b2):ی شودممحاسبه ، بدینگونه متفات ایجاد می شود 

  :در این فرمول
t1 سلسیوس  درجهبر حسب) 1 (دمای اولیه شی   
t2  لیسیوس س درجه  حسببر) 2(دمای اولیه شی  
b1 درجه سانتی گراددر متر مربع  5/0با وات،ساعت به توان ) 1( ضریب تماس شی.  
b2  درجه سانتی گراددر متر مربع  5/0 وات،ساعت به توان) 2(ضریب تماس شی.  

  :ضریب تماس بدینگونه محاسبه می شود
B=(λ .c.p)0.5 

  :در این فرمول
λوات بر هر متر درجه سلیسیوس( حرارت(  
C درجه سانتی گرادژول برای هر کیلوگرم( گرمای ویژه (  
P کیلوگرم برای هر متر معکب( جرم مخصوص(  

  . بدینگونه محاسبه می شود. بر متر مربع بیان می شودکه براساس وات بین سطوح ):q (گرماییجریان 

t
tt

bb
bbq 1).(..1

21
21

21 −
+∏

=  

  در این فرمول
T ساعت( زمان بعد از تماس(  

 د بهنمی توان و یا هر قسمت دیگر بدن یک شی،سخت جامد نیستند، این معادله اچون دست و پ
  . وست را در تماس با شی تخمین بزندتماس  و جریان گرمایی پدمای درستی 

براساس متر مربع در ثانیه بستگی داشته و  dبه ضریب حرارت تماس حرارتی غیر یکنواخت با سطوح 
  . صورت زیر بیان می شود به

زمانیکه احساس حرارتی تماس  خواص مواد،می توانند برای محاسبه ضریب تماس و ضریب حرارت 
یک راهنمای ) مورد تماس بدنسطح (دمای سطح پوست. ه قرار گیردپیش بینی می شود،مورد استفاد

  . مفید جهت پیش بینی حس حرارتی است



حرارت دفع شده توسط م قروش اندازه گیری مواد از طری  ..................1ملی ایران به شماره استاندارد -
  . تشریح می کندا راز یک پای مصنوعی

  رتی اپیش بینی حس حر  4
  :حرارتی به وسیله تماس دستحس    4-1

تماس اولیه دست عریان با مدل های مختلف مواد، به دمای سطح بستگی حس گرمایشی در نتیجه 
  ) مراجعه کنید1 شکل( بهدارد

حس حرارتی . ا و دستگیره در استفاده می شود هبا نرده پلهاولیه تماس جهت اندازه گیری این حس 
 متر مربع 6 متر مربع بر ثانیه و 20ترتیب رارتی هر کدام به ضرایب ح(در تماس با پالستیک و چوب 

  .  فقط مقدار کمی تغییر می کند)بر ثانیه
، ) مترمربع بر ثانیه6600(و آلومینیوم ) مترمربع بر ثانیه1200(مطابق با دمای مواد در مقایسه با فوالد

 و دمای  مواددلیل که دمایبه این .  استدما محیط حس تماس با تمام مواد در همان o 36در دمای 
  . وست مشابه هستندپ

. دهد رتی مواد و دمای مواد را نشان می رابطه میان حس حرارتی برای دست برهنه، ضریب حرا2شکل 
 مانند فوالد لزاتدر مواردی از ف. حس حرارتی می تواند از ضریب حرارتی و دمای مواد پیش بینی شود

وسیع تر از حسی است که در تماس با صفحه فلزی حه نازک وآلومینیوم حس ناشی از لمس کردن صف
  . فلزی ضخیم ایجاد می شود

  ارتی ناشی از تماس پا و کف زمینحس حر     4-2
  تی کف ر ویژگی های حرا  1- 4-2

 امکان دارد در d و ضریب حرارتی bشده است، ضریب تماس توضیح داده  5-3همانطور که در 
در اکثر .  مورد استفاده قرار گیرند تماسزاسرما و یا گرمای ناشی اس در ارتباط با احسمواد توصیف 

  .  بودن مواد کافی نمی باشندفرضیات در ارتباط با همگیموارد کاربرد 
  . آمده است.............  2ملی ایران به شمارهتر در استاندارد یک آزمایش واقعی 

مصنوعی در تماس با زمین  بااستفاده از پای )رمربعکیلوژول بر مت(ندارد،اتالف انرژی امطابق با این است
با پوسته )  سانتیمتر15به قطر ( سیلندرهای پرآب شامل پای مصنوعی . اندازه گیری می شود

) 3شکل ( دقیقه تعیین می شود10 دقیقه و 1اتالف گرما برای زمان تماس . الستیکی در پایه هستند
  . باشد می  درجه سیلیوس18و زمین در درجه سیلیوس 33شرایط استانداردها برای پای مصنوعی در 

معادله گرما برای تبدیل به شرایط استاندارد ، به کمک اتالف   درجه سیلیوس18دمای زمین به غیر از 
  :به کار گرفته می شود  c o25 -10شود که در محدوده دمایی زیر محاسبه می
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  :جایی که
Wt1ف گرمایی است که در دمای  اتالt1اندازه گیری شده و به کیلوژول بر متر مربع بیان می شود  .  

t1  به درجه سلسیوسدمای زمین در هنگام آزمایش  
  . مجموعه نمونه های واقعی ساختمان زمین در جدول آمده اندند آزمایش ارزش وربنابر 

تی بر اساس تماس با پای برهنه وبا پای  و حس حرارویژگیهای حرارتی کف زمینرابطه میان   2- 2- 4
 بیان شده 5و4ای مختلف کف زمین، در شکل هدر نمونه پوشیده با جوراب،با مطالعه انسان ایستاده 

  . اند
توقف های .  دمای زمین راضی هستند از درصد افراد2، )هیک دقیق( رای توقف های کوتاه مدت ب

 1دماهای مطلوب زمین در جدول . ن راضی هستند درصد از دمای زمی11، ) دقیقه10(طوالنی تر 
افراد نشسته ترجیح می دهند که . مطالعه انسانها در حالت ایستاده می باشند نتایج براساس. آمده اند

 هیچ تفاوتی میان نیازهای زن و  ولی بیشتر باشد درجه سیلیوس2 درجه تا 1 زمین نزدیک به یدما
  . ندارد مرد وجود

کفی ها با کلفتی (  محیط و حس حرارتی در زمان پوشیدن کفش معمولی ین دمامیاط  ارتبا 3- 2- 4
  ) میلی متر15  تا میلی متر5

برای آنانکه کفش ممولی می پوشند، حس حرارتی به وسیله تماس بازمین اساساً متاثر از دمای زمین 
ازها باید به حتماً هیچ تماس تمایز خاص میان موقعیت جایی که نی.و میزان تحرک شخص می باشد

 مواد زمین ضخیم،با جوراب . یا با جوراب و یا با کفش وجود ندارد برای پای برهنه، کار گرفته شوند؛
برای باشد، در حالی که زمین می تواند موثر کفش نازک باشد، زمانی که کفی . اهمیت کمتری دارند

  . کمتری می یابد کفش با کفی ضخیم،دمای زمین اهمیت
س میانگین نتایج این بر اسا. ان دمای زمین و درصد افراد ناراضی را نشان می دهد رابطه می6شکل 

 میلی 15 میلی متر تا 5ی فصفحات ک( و ایستاده با کفش معمولی و بر مردم نشسته زمایشات آ
  . می باشد)متر
 1دمای  ایستاده را ترجیح داده در حالی که افرادو باالتر زمین  درجه سیلیوس 1دمای نشسته  افراد

  .  را ترجیح می دهند6در شکل  از ارزش های نشان داده شده ر و پایین تدرجه سیلیوس
  .  تحرک کمتری دارند، حتی می توانند دمای پایین تر زمین را قبول کنندهآنان ک

  :ا کفش پیشنهاد می شود کها نشسته ب ایستاده و ییبرای انسانها
و یا مساوی  می شود ، باید پایین تر ی زمین استفاده دمای زمینی که برای طراحی سیستم گرمایش-

  . باشددرجه سیلیوس  24با 
یا   دمای زمین برای طراحی عایق های مورد نیاز در زمسان و خنک سازی در تابستان باید باالتر و-



  . باشددرجه سیلیوس  19 مساوی
 های گرم واقع بوده و باال داردبرای اکثرطول مدت سال در اتاق دمای زمین برای سطوحی که امکان -

  . باشددرجه سیلیوس  26 ازپایین تر  باید ...)شیرینی پزی، اتاق بخار و( باشد
  منبع گرمایی  دمای پوست زمانی که روی زمین نشسته اید با  4- 2- 4

 اگر البته. دارد که انسانها برای مدت طوالنی روی زمین بشیسنند و یا روی آن دراز بکشندامکان 
امکان برقی بعد از تماس طوالنی مدت وسایل  گرمای .ین در تماس اولیه رضایت بخش باشددمای زم

که بیماری های اساسی به همین سبب برای کسانی . ناراحتی و یا سوزاندن پوست را در پی داردایجاد 
نین چطاع حساس می کنند و هم یا افرادی که در گردش خونشان انقبی حسی حرارتی دارند و. مانند

. وجود دارداحتمال خطر کنند و حرکت نی که نمی توانند تکان خورده و ناتوانان و بزرگساالن ار نوزادد
 که برای دستگاه های حالیدر  می باشد، زاگرماالکتریکی این مسئله ناشی از گرمای دایمی دستگاه 

  . شداای محیط محدود به دمای آب می بدم افزایش )رادیاتور شوفاژ(خش گرمای آبیپ
مختلف زمین در دماهای بدن را در حالت نشسته برروی زمین با گرماسازی الکتریکی  دمای 7شکل 

دمای پوست در . دمای زمین در اطراف محل نشستن فرد اندازه گیری می شود. ان می دهدـــشن
  .باال می رودتدریج  تماس بهمدت زمان  ای مختلف زمین بسته بهــــدماه

  



  ن برای آنانی که ایستاده اند، دمای مطلوب زمی1جدول 
  باالتر باشد oc 2 تا oc 1 در نمونه های واقعی زمین،جمعیت نشسته ترجیح می دهند که دما

حدود دمای پیشنهاد 
  شده زمین

  ناراحتی  راحتی

دمای مطلوب 
  زمین

 پاها یاتالف گرما
استاندارد باتوجه به 
52614DIN 

  گیری شده اندازه

  سطوح مختلف

  )بافته شده(ارچه ای الیه پ
  موکت مخملی 

   sisal) فرش(موکت 
  صفحات سوزن دوزی شده 

  )mm5(کرک و چوب پنبه
  )درخت کاج( کف با جنس چوب 

  ) چوب بلوط(کف 
  کاشی ونییل آزبستی 

PVC - با الیه زیری   
PVC - صفحه )mm2(  

   سیمان بر روی) mm5(موزائیک 
  بر روی چوب پنبه )  mm5(موزائیک

  بر روی چوب) mm 5/2(لینولئوم سخت
 بر روی سیمان ) mm5/2(لینیولئوم سخت 

  کف سیمانی رنگ شده 
  کف سیمانی 

  کف سنگ مرمر 
  صفحه سیمانی با ماله فوالد 

        

  صفحه سیمانی با ماله چهار سو چوبی
  



      

  

 

 
  
  
  
  

 º Cدمای مواد 
  :راهنما

 پالستیک - 2        چوب - 1
  آلومینیوم - 4        فوالد - 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  
  
  

رابطه میزان دمای مواد و حس حرارتی برای دست در تماس اولیه :1شکل  

  خیلی داغ

  داغ

  گرم
  کمی گرم

  
  خنثی

  کمی خنک
  خنک

  سرد

  خیلی سرد

لیه
س او

تما
ی 

 برا
تی

رار
س ح

سا
 اح

 º cدمای مواد 



  
  
  
  

  

 mm ضخامت فوالد  
  : راهنما

 گرم - 1
 کمی گرم - 2
 خنثی - 3
 کمی خنک - 4
  خنک - 5

  رابطه میان ضریب حرارتی مواد، دمای مواد و حس حرارتی برای تماس اولیه دست : 2شکل 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  :راهنما 
W1 دقیقه که با ژول بیان می شود1میزان گرما بعد از :  به دقیقه . 

W10 دقیقه که با ژول بیان می شود1میزان گرما بعد از :  به دقیقه .  
صنوعی و زمین، آزمون مثالهایی از اندازه گیری میزان جریان گرما میان پای م : 3شکل 

  …… 1مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره
                                                 

  . مراجعه کنیدDIN 52614تا تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد .  1

  
  
  

800 
700 
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300 
200 
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10 8 6 4 2 0  

mmضخامت آلومينيم  

 مان به دقیقهز

 شيشه
 سيمان

 سنگ مرمر

 رزين اكريليك
 چوب درخت سرو

 مقدار جریان گرما



  
      
    

  
  
  
  
  
  
  

  
  :راهنما 

 باالترین حد - 1
 حد مطلوب - 2
  پایین ترین حد - 3

ز پای مصنوعی مطابق با استاندارد ملی ایران به رابطه میان اتالف گرمای اندازه گیری شده ا : 4شکل 
 10به عالوه محدودیت ها برای فاصله زمانی کمتر از %)2نارضایتی (و دمای مطلوب زمین ......... 1شماره

 1توقف اشخاص ایستاده با پای برهنه برای . درصد که انتظار می رود نارضایتی به همراه داشته باشد
  .دقیقه
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)درجه سیلیوس(دمای زمین  

  اتالف گرما بر دقیقه
  )مترمربعکیلوژول بر(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :راهنما 
 باالترین حد - 1
 حد مطلوب - 2
  پایین ترین حد - 3

رابطه میان اتالف گرمای اندازه گیری شده از پای مصنوعی مطابق با استاندارد ملی ایران به  : 5شکل 
به عالوه محدودیت ها برای فاصله زمانی کمتر از %)11یتی نارضا(و دمای مطلوب زمین ......... 1شماره

توقف اشخاص ایستاده با پای برهنه برای .  درصد که انتظار می رود نارضایتی به همراه داشته باشد15
  . دقیقه10
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32  
29  
28  
26  
24  
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18  
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14  
12  
10 

600 500 400 300 200 100  

            

)درجه سیلیوس(دمای زمین  

 10اتالف گرما در 
  )کیلوژول بر مترمربع(دقیقه



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :راهنما 
 ناراحتی موضعی ناشی از گرما و سرمای زمین - 1

اراحتی موضعی به عنوان درصد نارضایتی افراد در ارتباط با دمای زمین، وقتی که از کفش ن : 6شکل 
  ) میلی متر15 تا 5ضخامت کفش بین .(های معمولی استفاده می شود

45  40 35 30 25 20 15  10 5 

ناراضی%   100 

10 

10 

 )سیلیوسدرجه(دمای زمین



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  :راهنما 
  دقیقه90زمان تماس ،  - 1
  دقیقه60زمان تماس،  - 2
  دقیقه30زمان تماس،  - 3
 یقه دق10زمان تماس،  - 4
 زمین چوبی تجهیز شده با سیستم گرمایی الکتریکی زمین - 5
 

رابطه میان دمای زمین و دمای پوست زمان نشستن بر روی زمینی که مجهز به سیستم  : 7شکل 
  .گرمایی الکتریکی است

  
  

)درجه سیلیوس(دمای پوست  

33 302520 
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  )درجه سیلیوس(دمای زمین

21 

4
3

5



  
  
  

 
ICS: 13.180 

13 :  صفحه  
 

  


