3.2. Truyền nhiệt ổn định qua KCBC
3.2.1. Bài toán truyền nhiệt ổn định một chiều
Giả thiết:
+ Mùa lạnh, nhiệt độ bên trong > nhiệt độ bên ngoài
nhà: tt > tn,
+ Coi BXMT: I = 0;
+ Coi: tn = const, tt = const. Bài toán truyền nhiệt ổn
định: q = const, chiều không thay đổi, từ trong nhà ra
ngoài nhà;
+Tường: có chiều dày d (m), 1 lớp đồng nhất, làm
bằng VL có hệ số dẫn nhiệt là: k (hoặc λ);
+ Nhiệt trở R đặc trưng cho sự cản trở truyền nhiệt:
R = 1/α
α: hệ số trao đổi nhiệt, αt và αn
Rt = 1/αt: nhiệt trở mặt trong
Rn = 1/αn: nhiệt trở mặt ngoài
R = d/k: nhiệt trở của VL
R0 = Rt + Rn + R: nhiệt trở tổng

Lượng nhiệt qua gồm có:
q1 = ht(tt – τt)
q2 = k(τt - τn)/d
q3 = hn(τn - tn)
(q1 và q3: bxạ và đlưu, q2: dẫn nhiệt), ở
đây:
ht hệ số trao đổi nhiệt mặt trong;
hn hệ số trao đổi nhiệt mặt ngoài;
k hệ số dẫn nhiệt của vật liệu.
* Luôn có:
q1 = q2= q3 = q
và
R0 = 1/ht + R + 1/hn
hay R0 = Rt + R + Rn
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q = (tt – tn)/R0
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Hệ số dẫn nhiệt k của vật liệu (conductivity)
Đơn vị: kJ/mh0C; kCal/mh0C
Bê tông cốt thép: k = 1,33
Bê tông xỉ: k = 0,35 – 0,6
Gạch: k = 0.7
Tỷ trọng (độ rỗng)
của vật liệu

Độ ẩm vật liệu

Hệ số dẫn nhiệt k

Cấu trúc của vật liệu
Vật liệu cách nhiệt (thermal insulation) thường có nhiều lỗ rỗng nhỏ chứa không
khí, có hệ số k nhỏ, và thường nhẹ.

3.2.2. Yêu cầu cách nhiệt chống lạnh
q = (tt – tn)/R0
R0 → q¯, nhiệt độ mặt trong kc  → đem lại cảm giác ấm áp và
tránh được hiện tượng đọng sương trên bề mặt kc.
Để chống lạnh và chống đọng sương bề mặt →  R0 (kết cấu mặt
cần có nhiệt trở đủ lớn).
Giá trị của R0 được xác định căn cứ vào đâu?
Các điều kiện xác định nhiệt trở yêu cầu:
• Điều kiện về tiện nghi nhiệt: nhiệt độ mặt trong kc phải bằng
hoặc vượt một giá trị cho phép
t t ≥ [t t ]
Nếu đk này được thỏa mãn → nhiệt độ mặt trong kc không gây cảm
giác lạnh.
• Điều kiện không đọng sương trên bề mặt: nhiệt độ mặt trong kc
phải vượt một giá trị nhiệt độ điểm sương
t t > ts

Tính nhiệt độ mặt trong và mặt ngoài KCBC
+ Nhiệt độ mặt trong

+ Nhiệt độ mặt ngoài

Nhiệt trở yêu cầu đối với KCBC
Nhiệt trở yêu cầu đảm bảo tiện nghi nhiệt

Nhiệt trở yêu cầu đảm bảo không đọng sương

Ví dụ 1
Tính nhiệt trở tổng của một bức trường gạch đặc dày 25 cm
kể cả vữa trát (xi măng - cát). Biết rằng hệ số trao đổi nhiệt
mặt trong tường là 7,5 và mặt ngoài tường là 20 kCal/m2h0C.
Giải
Để tính nhiệt trở tổng, cần tìm tổng sau:
nhiệt trở lớp vật liệu +
nhiệt trở mặt trong +
nhiệt trở mặt ngoài

Hệ số dẫn nhiệt của kết cấu gồm gạch và vữa trát có k = 0.7
• Tính nhiệt trở lớp vật liệu
Rlop = d/k = 0,25/0,7 = 0,357 m2h0C/kCal
• Tính nhiệt trở mặt trong
Rt = 1/ht = 1/7,5 = 0,133 m2h0C/kCal
• Tính nhiệt trở mặt ngoài
Rn = 1/hn = 1/20 = 0,05 m2h0C/kCal
• Tính nhiệt trở tổng
Ro = 0,357 + 0,133 + 0,05 = 0,54 m2h0C/kCal

Ví dụ 2: Tính q và tt (continue)
Giả thiết rằng nhiệt độ không khí hai bên bức tường như
sau: bên trong nhà 25 0C và bên ngoài nhà 50C. Tính
dòng nhiệt truyền qua kết cấu ra ngoài và nhiệt độ mặt
trong kết cấu.
Giải
• Tính dòng nhiệt truyền qua
q = (tt - tn)/Ro
q = (25 – 5)/0,54 = 37,03 kCal/m2h
• Tính nhiệt độ mặt trong: Công thức

3.3. Truyền nhiệt dao động điều hòa qua KCBC
(3.3 SV chuẩn bị seminar)
3.4. Cách nhiệt cho các kết cấu bao che (mái và tường)
Nguyên tắc chung:
- Kết hợp chống nóng và chống lạnh: Thường làm tăng nhiệt trở. Tuy nhiên
nếu kết cấu dày quá thì độ trễ lớn, ban ngày tích nhiệt nhiều nhưng tỏa nhiệt vào
ban đêm chậm, cách nhiệt tốt nhưng chống nóng chưa chắc đã tốt. Vì vậy phải
chú ý khi tăng chiều dày lớp vật liệu, tránh tích nhiệt và bức xạ ngược vào mùa
nóng. Chiến lược này thường sử dụng ở các nước ôn đới.
- Chống lạnh: Đối với mái không đặt ra nhiều yêu cầu. Với tường, hạn chế vách
kính do lượng nhiệt xâm nhập qua vách kính mỏng và bức xạ thâm nhập lớn.
Tường gạch dày 22 cm nhìn chung tạm chấp nhận được.
- Chống nóng: giảm nhiệt độ tổng, chọn vật liệu và màu sắc để có hệ số hấp thụ
bức xạ nhỏ, màu sáng. Xây dựng kết cấu cách nhiệt tốt ban ngày, tỏa nhiệt nhanh
ban đêm, làm cho kết cấu không tích nhiệt. Quy hoạch công trình dành diện tích
cho cây xanh, mặt nước để có thể giảm được nhiệt độ bên ngoài. Che nắng để
giảm bức xạ mặt trời.

Kiến trúc xứ nóng – kiến trúc xứ lạnh

a) Cách nhiệt cho mái:
- Đặc điểm: Chịu tác động mạnh nhất
của các yếu tố KH: BXMT (lớn gấp 5
lần chiếu lên tường) và mưa. Vì vậy
yêu cầu phải chống nóng, cách nhiệt và
tổ chức thoát nước mưa, chống thấm;
Các lớp kết cấu mái: Lớp chịu lực – lớp
chống nóng (cách nhiệt) – lớp chống
thấm – lớp bảo vệ - lớp tạo dốc;
- Giải pháp chống nóng cho mái
nhà:
+ Dùng nước làm mát mái: Tạo
sương, mái có hệ thống phun sương,
mái có nước chảy tràn, mái có bể
nước;
+ Sử dụng lớp không khí ở trong kết
cấu mái: lớp không khí kín, cách nhiệt
mùa đông tốt, lớp không khí lưu thông,
áp dụng cho cả mái dốc và mái bằng;
+ Dùng mái phụ: giàn cây, nan bê
tông, mái tôn …, mái sinh thái: vườn
treo.

Green roof at the School of Art, Design and Media
at Nanyang Technological University in Singapore.

Mái kính của nhà ga T1 Nội Bài bị nứt và gây dột vào
mùa mưa 2008

“Vật liệu có phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm?”
“…thiết kế và thi công kém. Vật liệu xây dựng không tốt, không
phù hợp với điều kiện khí hậu của VN cũng góp phần làm cho
nhà ga xuống cấp nhiều hơn.”
b) Cách nhiệt cho tường:
- Nhận ít BXMT hơn mái nhưng tổng S lại lớn hơn S mái
- Lưu ý tường hướng Tây và tường hướng Đông nên có cách nhiệt;
- Chú ý tạo bóng đổ trên tường;
- Sử dụng KCCN ngang và cây xanh che nắng;
- Chú ý vật liệu và màu sắc;
- Hạn chế vách kính do đây là vật liệu xuyên bức xạ gây nóng.

Tường ngoài cách nhiệt gồm hai lớp kính

Chương 4: THIẾT KẾ CHE NẮNG
4.1. Yêu cầu che và chiếu nắng
4.2. Hai bài toán cơ bản

4.2.1. Bóng đổ trên mặt bằng
4.2.2. Bóng đổ trên mặt đứng
4.3. Thiết kế che nắng
4.3.1. Các loại kết cấu che nắng và biểu đồ đường viền
che nắng
4.3.2. Thiết kế che nắng bằng phương pháp biểu đồ

4.1. Yêu cầu che và chiếu nắng
• Đối với nhà ở, bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo: Vừa có yêu cầu che vào những giờ nóng
để chống nóng, vừa có yêu cầu chiếu vào mùa đông để sưởi ấm cho phòng, lúc sáng sớm
khi mặt trời mới mọc.
• Đối với lớp học, văn phòng: Không có yêu cầu chiếu nắng, chỉ có yêu cầu che nắng,
chỉ lấy ánh sáng tự nhiên khuếch tán từ bầu trời để chống nóng và chống lóa để đảm bảo
tiện nghi nhìn;
• Yêu cầu che nắng sẽ được thể hiện trên biểu đồ mặt trời của địa phương XD công trình,
từ đó có được biểu đồ yêu cầu che nắng: trên BĐMT xác định được phạm vi vùng trời cần
được che nắng hay hình chiếu của mảng trời cần che;

4.2. Hai bài toán cơ bản
4.2.1. Bóng đổ trên mặt bằng:

Yêu cầu:

Vẽ bóng cọc có chiều cao H, vuông góc với mặt đất,
vào 1 thời điểm nhất định với các thông số A0, h0.
Giải
+ B1: Tìm hướng bóng: dựa vào góc A0;
+ B2: Tìm độ dài bóng: L - phụ thuộc vào H và góc h0:
L = H ctan(h0)

VD:
Vẽ bóng công trình
tại Hà Nội vào 14h
ngày thu phân:
nhà hướng N-TN,
lệch N một góc
10o.
Giải:
- B1: Xác định
hướng bóng và
chiều dài bóng:
14h ngày thu phân
tại Hà Nội (có thể
xác định
theo
BĐMT):
+ A0 = 600;
+ h0 = 530;
- B2: Xác định góc
tia mặt trời với
pháp tuyến nhà;
Lưu ý rằng ngày XP và TP là
những ngày MT mọc ở chính
Đông và lặn ở chính Tây.

4.2.2. Bóng đổ trên mặt đứng
Bài toán:
Cọc CC0 vuông góc với mp (Q), mp (Q)
vuông góc với mp (P). Vẽ bóng của cọc
CC0 trên mp (Q) khi biết vị trí mặt trời
vào 1 h nhất định;
Nhận xét: Gọi D là hình chiếu của đầu
cọc C thì:
+ D phải nằm trên tia mặt trời; D đồng
thời thuộc mp (Q) và thuộc mp (R) (mp
chứa tia mặt trời), hay D phải nằm trên
giao của (Q) và (R);
Giải
+ B1: Tìm hình chiếu bằng cọc CC0 là
C1C2 trên mp (P);
+ B2: Dựng mp (R) lệch 1 góc A0 so với
hướng Nam, là mp chứa tia mặt trời qua
C và chứa hình chiếu của tia này trên
mp (P), đi qua C1;
+ B3: (R) giao với (Q) bởi giao tuyến
DD1: D chính là bóng của đầu cọc C trên
mp (Q), nằm trên đường thẳng đứng
qua D1

+ B4: Trên (R) dựng CD2 //=C1D1
Xét tam giác vuông CD2D:
+ Góc D2CD = h0
+ D2D = CD2 x tan h0: độ sâu của điểm
D trên đường D1D2

Cách dựng bóng trên bản vẽ:
- Xác định C1 là hình chiếu của C trên mặt bằng;
- Dựng hình chiếu của tia mặt trời qua C1 theo
góc A0
- Xác định D1, bóng của đầu cọc C nằm trên
đường thẳng đứng vẽ qua D1;
- Dựng đường ngang C0D2’ = C1D1;
- Từ C0 dựng góc h0 so với đường C0D2’ , từ đó
tìm được độ sâu của điểm D so với C0D2’ và
xác định nó trên đường thẳng đứng qua D1
D2’

Tóm lại, bài toán gồm 2 bước:
+ B1: Xác định giao tuyến của 2 mp: (Q) và (R) (chứa tia mặt trời): từ hình
chiếu tia MT trên mặt bằng (P) tìm được D1C1 cắt đáy tranh ở D1, sau đó dựng
đường vuông góc qua D1: D1Z chính là giao tuyến;

+ B2: Xác định độ dài thực của bóng hay xác định chính xác điểm D: dựa vào
góc ho và độ dài D1C1: Kẻ đường ngang qua C0, đặt độ dài bóng C1D1 = L lên
đường ngang từ C0, vẽ đường nghiêng với đường ngang qua C0 một góc h0; kẻ
đường vuông góc xác định tam giác vuông, kẻ ngang sang được điểm D nằm

trên D1D2.

Ví dụ 4.2

l1

Ví dụ 4.2

l2

4.3. Thiết kế che nắng
4.3.1. Các loại kết cấu che
nắng và biểu đồ đường hiệu
quả che nắng
* KCCN nằm ngang, dài vô hạn:
Hành lang, ban công, ô văng…
α: góc giới hạn che nắng; α tăng,
vùng che nắng giảm, vùng chiếu nắng
tăng.
Cách xác định: Qua O, lấy O làm tâm,
vẽ 1 bán cầu bầu trời và một mp
nghiêng 1 góc α, che nắng được
điểm O thì che được các điểm khác.

Kết cấu che nắng đứng

Biểu đồ các đường giới
hạn che nắng vẽ theo
phép chiếu nổi

MỘT SỐ DẠNG KCCN
1) KCCN cố định
KCCN ngang
•
KCCN đứng
•
KCCN ngang đứng kết hợp
•
Tấm chắn trước cửa
•
Tường hoa che nắng
•
2) KCCN di động
Trục đứng
•
Trục ngang
•
Trục ngang đứng
•
Mành, rèm
•

4.3.2. Thiết kế che nắng bằng
phương pháp biểu đồ
- Các BĐ:
+ BĐMT địa phương, thể hiện
yêu cầu che nắng;
+ BĐ đường viền che nắng của
kết cấu: phương pháp chập
biểu đồ: vẽ cùng R
- Các bước:
+ B1: Xác định yêu cầu che
nắng
+ B2: lựa chọn loại KCCN, xác
định được α, β …;
+ B3: xác định kích thước của
tấm che nắng: L ngang, L đứng,
từ cầu tạo cửa và các góc α, β.

Chương 5: Tổ chức thông gió tự nhiên (TGTN)
5.1. Khái niệm chung về TGTN
5.1.1. Nguyên nhân về sự hình thành TGTN
- Do có sự chênh lệch về khí áp tạo nên sự dịch chuyển của không khí từ nơi có
áp lực cao đến nơi có áp lực thấp;
- Do sự đối lưu của không khí thường xảy ra trong một không gian hẹp;
- Phân biệt thông gió tự nhiên và thông gió cưỡng bức:
+ TGTN: không phải tốn 1 năng lượng nào để làm cho không khí
chuyển động, chỉ hoàn toàn do các lực tự nhiên và cách tổ chức kiến trúc mang
lại;
+ TG cưỡng bức: phải dùng năng lượng, tiêu tốn năng lượng và vận
hành máy móc, thiết bị…
 Nguyên nhân hình thành thông gió tự nhiên:
- Chênh lệch nhờ áp lực gió – áp lực khí động:
+ Do gió thổi tạo ra áp lực cao ở mặt đón gió so với áp lực thấp hơn ở
mặt hút gió.
+ Vận tốc gió có thể coi là những vectơ song song với mặt đất và có xu
hướng tăng dần theo chiều cao, tuy nhiên, tuỳ thuộc địa hình mà gradien vận tốc
gió theo chiều cao không giống nhau. Chiều cao công trình càng tăng, vận tốc
gió càng tăng, mật độ công trình càng cao, vận tốc gió giảm.

 Công thức tính áp lực gió:

Pg = ρov2/ 2
Pg = 0.612v2
Pg: áp lực gió, N/m2;
ρo: khối lượng riêng của không khí, kg/m3;
v: vận tốc gió, m/s
- Trong điều kiện bình thường, vận tốc gió ngoài nhà có thể lấy như sau:
• Nhà đơn độc nơi trống trải: v = 9 m/s
• Nhà ở vùng nông thôn: v = 5.5 m/s
• Nhà ở trung tâm thành phố: v = 3 m/s
• Trong tính toán thực tế, phải xét:
+ Vận tốc gió tăng theo độ cao tính từ mặt đất;
+ HIệu số áp lực gió trung bình.

Thông gió bằng áp lực khí động + áp lực
nhiệt

Thông gió bằng áp lực khí động

Giải pháp kiến trúc ảnh hưởng tới thông gió tự nhiên

- Chênh lệch nhờ áp lực nhiệt:
• Nguyên nhận: Do sự khác biệt nhiệt độ của các khối không khí dẫn tới sự chênh lệch khối
lượng riêng giữa chúng. Sự thay đổi khối lượng riêng của không khí tỷ lệ thuận với nhiệt độ
tuyệt đối của nó theo công thức:

m = 1,293x273/T
m: khối lượng riêng của không khí, kg/m3; Ở 00C (237 0K): m = 1,293 kg/m3;
T: nhiệt độ tuyệt đối của không khí, 0K;
• Nhiệt độ tăng, khối lượng của không khí giảm hay càng nhẹ, không khí bốc lên cao;
• Cách tính: chênh lệch áp lực nhiệt chính là hiệu số áp lực giữa hai cột không khí:

ΔP = 3643 x H(1/To – 1/T1)
ΔP = 3643 x H/[(to + 273)x(t1 + 273)]x(t1 – to)
• Áp lực mạnh hay yếu phụ thuộc vào chênh lệch độ cao giữa cửa gió vào và cửa gió ra:
H, H càng lớn, áp lực càng mạnh. Hiệu ứng này còn gọi là hiệu ứng ống khói, không khí chỉ
chuyển động theo chiều thẳng đứng. Có thể sử dụng được cùng công thức (khi chênh lệch
nhiệt độ giữa t1 và t2 khoảng 10 0C)

ΔP = 0,043xH(t1 – t2), N/m2

5.1.2. Mục đích và vai trò của TGTN
- Về mùa hè nóng nực, nhu cầu tăng cường sự
chuyển động của không khí để tăng cảm giác
thông thoáng:
+ Tăng cường sự thải nhiệt của cơ thể trực
tiếp bằng đối lưu và bốc hơi mồ hôi;
+ Hạ thấp nhiệt độ không khí trong nhà và
nhiệt độ các bề mặt kết cấu do chúng được
tiếp xúc với khối không khí có nhiệt độ thấp
hơn;
- Tăng diện tích có gió thổi qua: nâng cao điều
kiện vệ sinh môi trường, thay thế không khí tù
đọng và ô nhiễm trong phòng bằng không khí
mới ở bên ngoài: các mùi hôi trong bếp, hơi
nước trong toillet…
- Đối với nhà công nghiệp, ngoài mục đích trên
còn có tác dụng thải lượng nhiệt thừa, hơi độc,
khói, bụi… sinh ra trong quá trình sản xuất,
bảo vệ sức khỏe của công nhân, tăng năng
suất lao động.

5.2. Hướng gió thổi và hướng nhà
- Hướng gió thổi: là góc hợp bởi hướng gió và hướng nhà;
- Hiệu quả thông gió đạt được tốt nhất khi hướng gió lập với pháp tuyến mặt nhà một góc
từ 0 – 450;
- Biểu diễn gió ngoài nhà: hướng gió, tần suất, vận tốc, thường biểu diễn bằng hoa gió;
- Hướng nhà:
+ Về hướng gió: đón gió mát mùa hè – tránh gió lạnh trong mùa đông;
+ Về BXMT: giảm được BXMT trực tiếp lên tường và qua cửa vào phòng;
Giải pháp nhân nhượng: ưu tiên thông gió:
+ Miền Bắc: ĐN – N – Đ;
+ Miền Nam: ĐN – TN – Đ – T;

5.3. Xác định lượng thông gió
5.3.1. Xác định lượng thông gió qua lỗ cửa:

A1, A2: diện tích cửa sổ đón gió và thoát gió (m2)
Δp: nếu là do áp lực gió gây ra, tìm ΔP theo biểu đồ;
Δp: nếu là do áp lực nhiệt gây ra, tìm ΔP = 0,043H(t2 – t1);

5.3.2. Xác định lượng thông gió để thải nhiệt thừa
G = Qg x 103 x (t1 – t2)/1,2 (m3/s)
Qg: lượng nhiệt thừa cần thải trong phòng (W)
t1, t2: chênh lệch nhiệt độ không khí trong và ngoài nhà (oC)

5.4. Tổ chức TGTN trong quy hoạch
▪ Hướng nhà:
- Quan niệm về hướng nhà tốt: Tùy theo quan điểm:
+ Quan niệm về phong thủy;
+ Theo trục đường giao thông;
+ Theo địa hình;
- Theo khái niệm về VLKT thì theo 2 yếu tố gió và mặt trời: đảm bảo VKH bên trong nhà.
+ Gió: Hướng có lượng gió mát thổi mùa hè, tránh được gió lạnh về mùa đông,
tránh được gió khô nóng như gió phơn Tây – Nam;
+ Theo mặt trời: Tránh tia nắng xuyên sâu vào bên trong nhà, có nắng sưởi ấm
mùa đông;
- Tìm phạm vi hướng nhà tốt :
+ Theo BXMT, có lợi về BXMT: Trục nhà theo hướng ĐT, mặt nhà theo hướng N
hoặc B; ở miền Bắc, nhà hướng Nam là tốt nhất vì không bị nắng chiếu vào mùa hè, mùa
đông được sưởi ấm. Lệch N 450 sang hướng Đ, lệch N sang hướng T 300 vẫn có thể chấp
nhận được.
+ Theo hướng gió, có lợi về TGTN. Miền Bắc: Gió mát chủ đạo về mùa hè là
hướng ĐN, về mùa đông đây lại là gió ấm, gió lạnh là gió ĐB; Miền Trung: Gió mát hướng
Đ; Miền Nam: Không có tính chọn hướng cụ thể vì có nhiều hướng gió mát, chỉ yêu cầu
tránh nắng. Phân tích hoa gió mùa hè – hoa gió mùa nóng, chọn ra được hướng nhà tối ưu
nhất. Lưu ý góc gió thổi càng lớn thì vận tốc gió càng yếu.

▪ Khoảng cách nhà: B phụ thuộc vào:
+ Kích thước nhà: cao, dài, rộng;
+ Góc gió thổi α: α tăng, B giảm;
+ Kiểu nhà:

▪ Mạng lưới giao
thông: Tổ chức hệ
thống đường sao
cho các trục đường
giao thông chính
song song với
hướng gió mát chủ
đạo mùa hè, các
đường giao thông
trở thành các hành
lang đón gió;

▪ Các kiểu quy hoạch:
+ Kiểu chu vi: nhìn
chung là bí, phải tổ
chức gió vào và gió ra;
+ Kiểu hướng tâm;
+ Kiểu dãy: song song,
so le;
+ Kiểu hỗn hợp;
▪ Sử dụng cây xanh,
mặt nước để điều hòa
và cải thiện VKH;
▪ Độ cao khác nhau của
các nhà và hướng gió;
▪ Các nguồn gây ô
nhiễm phải đặt cuối
hướng gió;

5.5. Tổ chức TGTN trong nhà dân
dụng – nhà công nghiệp
5.5.1. TGTN trong nhà dân dụng
▪ Nguyên tắc:
- Phải có cửa đón gió và cửa thoát gió;
- Không bố trí các không gian làm tắc nghẽn
luồng gió, khi bắt buộc có kết cấu cản trở
phải bố trí hành lang dẫn gió tới các không
gian sử dụng phía sau.
▪ Lựa chọn các giải pháp bố trí lỗ cửa:
- Nhà hành lang bên: Nếu hướng nhà được
chọn tốt: ưu điểm về hướng đón gió;
- Nhà hành lang giữa: Đón gió kém, thông gió
kém, nên tạo các ô hút gió;
- Nhà hàng lang quanh sân trong: Sân trong
phải có diện tích đủ rộng, kết hợp thông gió
ngang và thông gió đứng;
- Nhà không có hành lang: Thông gió tốt cho
các sảnh tầng, tạo nơi hút gió;
- Nhà chia lô: Kết hợp sân trong giếng trời,
đóng vai trò là khu vực thông gió TN trong
nhà ống;
+ Cửa: Bố trí cửa mái để khí nóng có thể
thoát ra ngoài;

Tổ chức thông gió xuyên phòng trong nhà

+ Sân trong phải có diện tích đủ rộng, kết hợp thông gió ngang và thông gió đứng;

+ Kết hợp sân trong giếng trời, đóng vai trò là khu vực thông gió TN trong nhà
ống;

5.5.2. TGTN trong nhà công nghiệp
▪ Vai trò của TGTN:
- Cải tạo VKH,nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường;
▪ Đặc điểm:
- Khó hoặc không thể tổ chức thông gió xuyên phòng do cản trở bởi các thiết bị máy móc,
dây chyền sản xuất.
▪ Phân loại
- Nhóm nhà sản xuất không sinh nhiệt, khói, bụi, khí độc hại:
+ Chiều rộng không quá lớn: Chỉ cần tổ chức của sổ để thông gió ngang và lấy ánh
sáng, khu vực làm việc bố trí đầu gió, kho, khối vệ sinh bố trí cuối hướng gió;
+ Chiều rộng lớn: Tổ chức cửa mái nhưng chỉ để lấy ánh sáng;

- Nhóm nhà sản xuất sinh nhiệt, khói, bụi, khí độc hại:
+ Nhất thiết phải bố trí cửa mái để tạo thông gió theo chiều đứng, với mục đích không
nhằm tăng vận tốc gió mà để thải bụi, khói, khí độc hại…
+ Nguyên tắc thiết kế cửa mái: phải tạo được áp lực âm trên mái, nhờ đó tạo được dòng
đối lưu của không khí từ dưới lên trên;
+ Gió có thể tạo áp lực dương trên cửa mái, nếu áp lực này lớn hơn áp lực nơi cửa sổ sẽ
làm không khí không thể dịch chuyển lên trên mà ngược lại nó có thể đẩy ngược bụi khói,
khí độc hại về phía người lao động.

